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ПРЕАМБУЛА 

 
Уряд України та Уряд Турецької Республіки (далі “Сторони” або “Україна” та 
“Туреччина” відповідно до контексту)  
 
ПРАГНУЧИ розвивати та зміцнювати дружні відносини, особливо у сферах 
економічного співробітництва та торгівлі з метою внесення вкладу у розвиток 
економічного співробітництва між Сторонами та збільшення обсягів взаємного 
торговельного обміну; 
 
ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свій намір брати активну участь у процесі економічної 
інтеграції в Європу та висловлюючи свою готовність здійснювати співробітництво з 
метою пошуку шляхів та засобів зміцнення цього процесу; 
 
ВРАХОВУЮЧИ “Угоду про асоціацію між Республікою Туреччина та Європейським 
Економічним Співтовариством” та Угоду про асоціацію між Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
однієї сторони, та Україною, з іншого сторони; 
 
БЕРУЧИ ДО УВАГИ досвід, набутий у співпраці між Сторонами, а також між ними 
та основними торговими партнерами; 
 
ЗАЯВЛЯЮЧИ свою готовність здійснювати діяльність з метою сприяння 
гармонійному розвитку їх торгівлі, а також розширення та диверсифікації їх 
взаємного співробітництва у сферах спільного інтересу, включаючи сфери, що не 
охоплюються цією Угодою, створюючи, таким чином, засади та сприятливе 
середовище на основі рівності, недискримінації та балансу прав та зобов’язань; 
 
БАЖАЮЧИ підвищити рівень життя, сприяти економічному зростанню та 
стабільності, створити нові можливості для працевлаштування та покращити 
загальний добробут шляхом лібералізації та розширення взаємної торгівлі; 
 
ПОСИЛАЮЧИСЬ на взаємний інтерес Сторін у постійному зміцненні 
багатосторонньої торгової системи та враховуючи, що положення та інструменти 
Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 року (далі “ГАТТ 1994”) та Світової 
Організації Торгівлі (далі “СОТ”) складають основу їх зовнішньоторговельної 
політики; 
 
ВИРІШИЛИ закласти з цією метою положення, спрямовані на поступове усунення 
перешкод у торгівлі між Сторонами відповідно до положень цих документів, зокрема 
тих, що стосуються створення зон вільної торгівлі; 
 
ВИЗНАЮЧИ важливість сприяння торгівлі у просуванні ефективних і прозорих 
процедур для зниження витрат і забезпечення передбачуваності для торгових 
спільнот Сторін; 
 
ПІДКРЕСЛЮЮЧИ важливість прозорості в міжнародній торгівлі на благо всіх 
зацікавлених сторін; 
 
ВИРІШИЛИ, відповідно до цих цілей укласти наступну Угоду (далі “ця Угода”). 
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РОЗДІЛ I 
ПОЧАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття І.1 

Цілі 
 

1. Сторони цим створюють зону вільної торгівлі згідно з цією Угодою та у 
відповідності до правил СОТ. 

2. Цілями цієї Угоди є: 

а) збільшення та посилення економічне співробітництва між Сторонами, а 
також підвищення рівня життя своїх народів; 
 
b) поступово усунення перешкод та обмеження в торгівлі товарами та 
поступова лібералізація торгівлі послугами; 
 
c) сприяння через розвиток взаємної торгівлі гармонійному розвитку 
економічних відносин між Сторонами; 
 
d) сприяння усуненню бар’єрів в торгівлі, гармонійному розвитку та 
розширенню світової торгівлі; 
 
e) сприяння двосторонній торгівлі та 
 
f) забезпечення справедливі умови конкуренції у торгівлі між Сторонами. 
 

Стаття І.2 
Зв'язок з іншими угодами 

 

1. Ця Угода жодним чином не обмежує зобов’язання Сторін, що випливають з 
їхньої участі в регіональних і субрегіональних об’єднаннях і організаціях, 
багатосторонніх угодах, а також у міжнародних організаціях. 

2. Положення цієї Угоди не впливають на права і зобов’язання, що випливають з 
угод, укладених між Сторонами до або після набрання чинності цією Угодою. 

Стаття І.3 

Митні союзи та зони вільної торгівлі  
 
1. Ця Угода не перешкоджає збереженню або створенню митних союзів, зон 
вільної торгівлі, домовленостей щодо прикордонної торгівлі та інших 
преференційних угод у тій мірі, у якій вони не призводять до зміни торговельних 
домовленостей, обумовлених цією Угодою. 
 
2. Коли Сторона стає учасницею митного союзу або угоди про вільну торгівлю з 
третьою стороною, вона повинна, на запит іншої Сторони, провести консультації із 
Стороною, яка зробила запит. 
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Стаття І.4 
Визначення 

 
Для цілей цієї Угоди, якщо далі не визначено інше, застосовуються визначення СОТ 
для цієї Угоди mutatis mutandis. 
 
Угода означає Угоду про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької 
Республіки  
 
митний орган або митні органи означає: 
 

(a) для Туреччини - Міністерство торгівлі або його правонаступник; 
(b) для України - Державна митна служба України або її правонаступник; 

 
митна вартість означає вартість, визначену відповідно до Угоди про застосування 
статті VII ГАТТ 1994 року, що міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ; 
 
день означає календарний день, включаючи вихідні та святкові дні; 
 
підприємство означає будь-яку юридичну особу, створену або організовану 
відповідно до чинного законодавства, з метою отримання прибутку чи не з метою 
отримання прибутку, у приватній чи державній власності чи під контролем, 
включаючи будь-яку корпорацію, траст, партнерство, одноосібне підприємство, 
спільне підприємство чи подібну організацію; 
 
Гармонізована система (ГС) означає Гармонізовану систему опису та кодування 
товарів, включаючи її Основні правила інтерпретації, примітки до розділу та 
примітки до групи та її подальші поправки, прийняті та впроваджені Сторонами у 
відповідних тарифних законах; 
 
захід включає закон, постанову, правило, процедуру, рішення, адміністративну дію, 
вимогу, практику або будь-яку іншу форму заходів Сторони; 
 
походження має значення, наведене у Статті II.5; 
 
особа, якщо контекст не вимагає іншого, включає фізичних та юридичних осіб; 

 
територія означає: 

 

(a) щодо Туреччини: сухопутна територія, внутрішні води, територіальне 
море та повітряний простір над ними, а також морські території, на які Туреччина 
має суверенні права або юрисдикцію з метою дослідження, експлуатації та 
збереження природних ресурсів, живих або неживих, відповідно до міжнародного 
права. 

(b) щодо України: сухопутна територія, внутрішні та територіальні води та 
повітряний простір над ними, виняткова економічна зона та континентальний шельф 
за межами територіальних вод, щодо яких вона здійснює юрисдикцію, суверенні 
права відповідно до чинного національного та міжнародного права. 
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Ця Угода не застосовується до територій, які є невід'ємною частиною території 
України, але залишаються під іноземною окупацією до відновлення Україною 
повного та ефективного контролю над ними. 
 
WCO означає Всесвітню митну організацію; 
 
 
Угода СОТ означає Марракеську Угоду про заснування Світової організації торгівлі, 
укладену в м. Марракеш 15 квітня 1994 року. 

 
РОЗДІЛ II  

ДОСТУП ДО РИНКУ ТОВАРІВ 
 

Глава 1  
Загальні положення 

 
Стаття ІІ.1 

Національний режим внутрішнього оподаткування та регулювання 
 

Кожна із Сторін застосовує національний режим до товарів іншої Сторони 
відповідно до статті ІІІ ГАТТ-1994, включно з її примітками щодо тлумачення, з цією 
метою статтю ІІІ ГАТТ-1994 та її пояснювальні примітки включено до цієї Угоди та 
вони є невід’ємною її частиною, mutatis mutandis. 

 
Стаття ІІ.2 

Цілі 
 

Сторони поступово суттєво лібералізують торгівлю товарами між ними протягом 
перехідного періоду, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, відповідно 
до цієї Угоди та до статті XXIV ГАТТ 1994 року. 

 
Стаття ІІ.3 

Класифікація та оцінка товарів 
 
1. Класифікація товарів в торгівлі між Сторонами має бути такою як визначено у 
відповідній товарній номенклатурі кожної із Сторін, розробленої відповідно до 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів (далі – Гармонізована система 
або ГС). 
 
2. Сторони визначають митну вартість товарів, які є предметами торгівлі між 
сторонами, у відповідності з положеннями статті VII ГАТТ 1994 року та Угоди СОТ 
про застосування статті VII ГАТТ 1994 року. 

 
Стаття ІІ.4 

Мито 
 
Мито включає будь-яке мито або збори еквівалентної дії, що стягуються у зв’язку з 
імпортом або експортом товарів, включаючи будь-який додатковий податок або 
додатковий збір, пов’язаний з таким імпортом або експортом, але не включає будь-
які: 
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а) внутрішні податки або інші внутрішні збори, що стягуються відповідно до 
статті ІІ.1; 
b) антидемпінгові та компенсаційні мита, що застосовуються відповідно до 
статті ІІІ.5; 
c) платежі або інші збори, що стягуються відповідно до статті ІІ.7. 
 

Стаття ІІ.5 
Правила походження 

 
1. З метою виконання цієї Угоди, Доповнення I та відповідні положення 
Доповнення II до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські 
преференційні правила походження (далі – “Конвенція”), із можливістю внесення 
змін до неї, застосовуються та цим включені до Угоди та є її частиною, mutatis 
mutandis. 

Усі посилання на "відповідну угоду" в Доповнення I та, за необхідності, у 
відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції повинні тлумачитися так, щоб 
означати цю Угоду. 
 
2. До застосування переглянутих правил ПЕМ Конвенції та незважаючи на статті 
16(5) і 21(3) Додатку I до Конвенції, де кумуляція включає лише держави ЄАВТ, 
Фарерські острови, Європейський Союз, Туреччину, учасників Процесу стабілізації 
та асоціації, Республіку Молдова, Грузію та Україну, доказом походження може бути 
сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація про походження.  
 
3. Як альтернативу положенням щодо видачі сертифікатів з перевезення товару, 
Сторони приймають електронні сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані в 
електронній формі. Митні органи Сторони-експортера та Сторони-імпортера мають 
домовитись про офіційні вимоги до електронної видачі сертифікатів з перевезення 
товару EUR.1. 

 Кожна Сторона-експортер інформує Спільний Комітет цієї Угоди про 
готовність видачі електронних сертифікатів з перевезення товару EUR.1 та про всі 
технічні питання, пов'язані з таким впровадженням (видача, подання та перевірка 
електронного сертифіката). 

 За згодою митних органів Сторін, параграф 1 та 2 Додатку IIIa до Конвенції не 
застосовуються, якщо сертифікат з перевезення товару видається та підтверджується 
в електронному вигляді. 
4. У разі виникнення суперечок, пов’язаних з процедурами перевірки статті 32 
Доповнення I Конвенції, які не можуть бути вирішені між митними органами, що 
вимагають перевірки, та митними органами, відповідальних за проведення цієї 
перевірки, вони передаються до Спільного Комітету, передбаченого в статті IX.4 
(Утворення Спільного Комітету) цієї Угоди. 
У всіх випадках вирішення суперечок між імпортером та митними органами 
Сторони-імпортера здійснюється відповідно до законодавства цієї країни. 
 
5. Якщо Україна або Туреччина письмово повідомить депозитарію про свій намір 
вийти з Конвенції відповідно до її статті 9, Україна та Туреччина негайно 
розпочинають переговори в рамках Спільного комітету щодо запровадження нових 
правил для визначення походження для цілей цієї Угоди.  
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6. До набрання чинності такими новими взаємно узгодженими правилами 
походження Сторони застосовують правила походження, що містяться в Доповненні 
І, а там де доцільно, до Доповненні II Конвенції, що передбачає використання 
двосторонньої кумуляції виключно між Сторонами. 

 
Стаття ІІ.6 

Обмеження імпорту та експорту 
 

Права та обов’язки Сторін щодо обмежень експорту та імпорту регулюються 
Статтею XI ҐАТТ 1994 року, яка цим включена до цієї Угоди та є її невід’ємною 
частиною. 
 

Стаття ІІ.7 
Платежі та інші збори 

 
Кожна Сторона забезпечує, відповідно до статті VIII ГАТТ 1994 року та приміток до 
її тлумачення, що всі збори й платежі будь-якого характеру (крім мит, платежів 
еквівалентних внутрішнім податкам або іншим внутрішнім зборам, що 
застосовуються згідно з пунктом 2 статті III ГАТТ 1994 та антидемпінгових і 
компенсаційних мит), що накладаються на або у зв'язку з імпортом або експортом є 
обмежені за величиною приблизною до вартості наданих послуг і не є непрямим 
захистом вітчизняних товарів або оподаткування імпорту чи експорту у фіскальних 
цілях. 

 
Стаття ІІ.8 

Обмін даними щодо використання переваг 
 

1. Для цілей моніторингу функціонування цієї Угоди та розрахунку коефіцієнтів 
використання преференцій і тарифних квот Сторони на запит Сторони обмінюються 
статистикою щодо імпорту, починаючи через рік після набрання чинності цією 
Угодою. Спільний комітет може переглянути процес і зміст цього обміну даними. 

 
2.  Обмін статистикою щодо імпорту охоплює дані, що стосуються останнього 
доступного року, включаючи вартість і, якщо це необхідно, обсяг на рівні тарифної 
лінії для імпорту товарів іншої Сторони, які користуються преференційним режимом 
мит за цією Угодою, та тих, які отримали непреференційний режим. 

 
Стаття ІІ.9 

Експортні субсидії та заходи еквівалентної дії 
 

1. Для цілей цієї статті, “експортні субсидії” мають значення, визначене до цього 
терміну у статті 1 (е) Угоди СОТ про сільське господарство, включаючи будь-які 
поправки до цієї статті. 
 
2. З моменту набрання чинності цією Угодою жодна із Сторін не буде 
підтримувати, запроваджувати чи повторно запроваджувати експортні субсидії чи 
інші заходи з еквівалентним ефектом щодо сільськогосподарських товарів, які 
спрямовуються на територію іншої Сторони.  
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Стаття ІІ.11 
Свобода транзиту 

 
Сторони забезпечують вільний транзит транспорту, що походить з території держави 
однієї Сторони і транспортується через територію держави іншої Сторони відповідно 
статті V ГАТТ 1994 року. 

 
Стаття ІІ.11 

Державні торгові підприємства 
 

Права та зобов’язання Сторін щодо державних торгових підприємств регулюються 
статтею XVII ГАТТ 1994 року та Домовленістю про тлумачення статті XVII ГАТТ 
1994 року, які цим включені до цієї Угоди та є її невід’ємною частиною. 
 

Глава 2 
Скасування мит 

 
Стаття ІІ.12 

Сфера застосування 
 

1. Положення цієї Глави застосовуються до товарів, які підпадають під Глави 01-
97 Гармонізованої системи, походженням з території Сторін. 
 
2. Відповідно до графіків у Додатку I, виключені товари та товари, на які 
встановлено тарифні квоти, поза тарифними квотами не входять до сфери дії, 
визначеної в абзаці першому цієї статті. Туреччина зобов'язується не застосовувати 
додаткові мита для промислової та переробленої сільськогосподарської продукції, 
яка підпадає під дію Рішення № 1/95 Рішення Ради асоціації ЄС-Туреччина. 

 
Стаття ІІ.13 

Мито на імпорт 
 

1. Якщо інше не передбачено цією Угодою, кожна Сторона зменшує або 
скасовує свої мита на товари іншої Сторони відповідно до її Розкладу, включеного в 
Додаток I.  
2. Базова ставка ввізного мита, щодо якого цією Угодою встановлюються 
наступні зниження, застосовується до товарів, що імпортуються між Сторонами, і 
повинна нараховуватися за ставкою мита режиму найбільшого сприяння (далі – 
“РНС”), яка застосовувалася станом на 1 січня 2012 року, що зазначено в Розкладах у 
Додатку I.  
3. Якщо в будь-який момент Сторона зменшує свої застосовувані ставки РНС, 
ставки мита на імпорт після дати набрання чинності цією Угодою, ця ставка мита 
буде застосовуватися, якщо та до тих пір, поки вона нижча за ставку мита на імпорт, 
розраховано відповідно до його Розкладу Додатку I. 
4. Знижені тарифи розраховані відповідно до пункту 1 цієї Статті, округлюються 
до першого десяткового знаку або у випадку специфічних мит до другого 
десяткового знаку відповідно до загальних арифметичних принципів. 
5. Як зазначено в Додатку I, Сторони скасовують будь-які збори, що мають 
еквівалентний ефект до митних зборів у торгівлі між ними на імпорт товарів 
походженням з Туреччини або з України після набрання чинності цією Угодою. 
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Стаття ІІ.14 
Мита на експорт та платежі з еквівалентною дією 

 
1. Якщо інше не передбачено в Додатку ІІ, кожна Сторона може застосовувати 
мита, податки або збори, що мають еквівалентний ефект, на експорт відповідно до 
своїх прав та зобов’язань у рамках СОТ. 

 
Стаття ІІ.15 

Адміністрування та впровадження тарифних квот 
 

1. Кожна Сторона впроваджує і адмініструє тарифні квоти, які містяться в 
Додатку I  відповідно до статті XIII ГАТТ 1994, включаючи примітки щодо її 
тлумачення. 
 
2. Якщо інше не передбачено цією Угодою, кожна Сторона забезпечує, щоб: 
(a) процедури адміністрування тарифних квот були прозорими, доступними для 
громадськості, застосовувались своєчасно, носили недискримінаційний характер, 
реагували на зміни ринкових умов і не були занадто адміністративно обтяжливими;  
(b) здійснювалося все можливе для адміністрування тарифної квоти у спосіб, що 
сприяє торгівлі і дозволяє Сторонам повністю використовувати її повною мірою;  
(c) будь-яка особа Сторін, яка виконує юридичні та адміністративні вимоги 
Сторін, мала право на використання тарифної квоти Сторін; і, 
(d) тарифні квоти адмініструються виключно її урядовими органами, і щоб їх  
адміністрування не делегувалося іншій особі.  
 
3. У перший рік встановлені річні об’єми застосовуються з дати набрання 
чинності цією Угодою до 31 грудня року, в який ця Угода набирає чинності. 
Починаючи з другого року та кожний наступний рік встановлені річні об’єми 
застосовуються з 1 січня до 31 грудня календарного року. 
 
4. Жодна Сторона не повинна встановлювати умови застосування або 
використання кількості, передбаченої за тарифною квотою, на реекспорт товарів або 
будь-яке спеціальне кінцеве використання. 
  
5. З метою адміністрування тарифних квот Сторони включатимуть до 
розрахунку обсягу імпорту за тарифними квотами лише товари, що ввозяться до 
Сторін за митною процедурою, визначеною Спеціальним Додатком B до 
переглянутої Кіотської конвенції (імпорт для домашнього використання).  

Сторони вживають необхідних заходів для того, щоб товари, що підлягають митному 
оформленню за іншими митними процедурами, визначеними Переглянутою 
Кіотською конвенцією, не включалися в розрахунок використання тарифних квот 
згідно з цією Угодою, зокрема товари за митними процедурами, визначеними в 
Спеціальному Додатку F до переглянутої Кіотської конвенції (обробка). 

6. Упродовж кожного року орган з адміністрування Сторін повинен вчасно і на 
постійній основі публікувати на спеціалізованому загальнодоступному інтернет-сайті 
адміністративні процедури, коефіцієнти використання та інші наявні залишки для 
кожної з тарифних квот, встановлених в рамках цієї Угоди. 
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Глава ІІІ 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ЩО СТОСУЮТЬСЯ ТОРГІВЛІ 

 
Стаття ІІІ.1 

Санітарні та фітосанітарні заходи 
 

1. Права та зобов’язання Сторін щодо санітарних та фітосанітарних заходів 
регулюються Угодою СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів 
(далі – “Угода СФЗ”). 
 
2. Сторони обмінюються іменами і адресами контактних пунктів з санітарної та 
фітосанітарної експертизи з метою сприяння спілкуванню та обміну інформацією. 

 
Стаття ІІІ.2 

Технічні бар'єри в торгівлі 
 

1. Права і зобов’язання Сторін щодо технічних регламентів, стандартів і оцінки 
відповідності регулюються Угодою СОТ про технічні бар’єри у торгівлі (далі – 
“Угода ТБТ”). 
2. З урахуванням пункту 1, Сторони домовляються проводити консультації, якщо 
Сторона вважає, що інша Сторона вжила заходи, які не відповідають Угоді ТБТ і які 
можуть створити або створили перешкоду для торгівлі, з метою пошуку відповідного 
рішення згідно з Угодою ТБТ. 
 
3. Сторони зобов’язані співпрацювати та обмінюватися інформацією в рамках 
Спільного комітету в сфері технічних регламентів, стандартів, метрології, процедур 
оцінки відповідності та ринкового нагляду з метою усунення технічних бар'єрів у 
торгівлі з метою скасування технічних бар’єрів у торгівлі. 
 
4. Кожна Сторона на запит іншої Сторони надає інформацію щодо кожного 
окремого випадку з питань технічних регламентів, стандартів, технічних питань або 
подібних заходів. 
 
5. Кожна Сторона після набуття чинності цією Угодою призначає контактний пункт 
для виконання цієї статті та повідомляє іншу Сторону про контактні дані, включаючи 
інформацію щодо відповідних посадових осіб. 
 
6. Одночасно з початком переговорів між Україною та ЄС щодо Угоди про оцінку 
відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA) Сторони розпочинають 
переговори щодо Угоди про взаємне визнання (MRA) відповідно до сфери дії ЄС - 
Україна ACAA. 

 
Стаття ІІІ.3 

Двосторонні захисні заходи 
 

1. Якщо, у результаті зниження або скасування мита відповідно до цієї Угоди, 
будь-яка продукція, що походить з території однієї Сторони, імпортується на 
територію іншої Сторони у такій збільшеній кількості, в абсолютному вираженні чи 
відносно внутрішнього виробництва, і за таких умов, як виникнення або загроза 
виникненню серйозної шкоди для внутрішньої галузі виробництва подібної або 
безпосередньо конкуруючої продукції на території Сторони-імпортера, Сторона-
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імпортер може вжити двосторонні захисні заходи у мінімальній мірі, необхідній для 
усунення шкоди або запобігання шкоді з урахуванням положень пунктів з 2 до 11. 
 
2. Двосторонні захисні заходи вживаються лише за наявності чітких доказів того, 
що збільшені обсяги імпорту завдали або загрожують завдати серйозної шкоди, після 
проведення розслідування відповідно до процедур, визначених у статтях 3 і 4 Угоди 
СОТ про захисні заходи та у зв’язку з цим статті 3 та 4 Угоди СОТ про захисні 
заходи включено до цієї Угоди та є невід’ємною її частиною, mutatis mutantis. 

 
3. Сторона, яка має намір вжити двосторонній захисний захід відповідно до цієї 
статті, повинна негайно, але в будь-якому випадку перш ніж вживати такий захід, 
повідомити про це іншу Сторону. У повідомленні має міститися вся відповідна 
інформація, яка включає докази серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди, 
спричиненої збільшеними обсягами імпорту, точний опис продукції, про яку йдеться, 
і запропонований захід, а також запропоновану дату запровадження, очікувану 
тривалість і графік поступового скасування заходу.  
 
4. Якщо умови, викладені у пункті 1, виконуються, Сторона-імпортер може 
вживати заходи, які полягають у підвищенні ставки мита до рівня, що не перевищує 
менше із значень: 
 

(а) ставки мита РНС, яка застосовується на момент запровадження заходу; 
або 
 
(b) базової ставки ввізного мита, зазначена у Додатку І. 

 
5. Двосторонні захисні заходи запроваджуються на період, що не перевищує двох 
років. За дуже виняткових обставин, після перегляду Спільним комітетом, заходи 
можуть вживатися на загальний максимальний період у три роки. Жодні двосторонні 
захисні заходи не застосовуються до імпорту продукції, до якої раніше 
застосовувався такий захід. 
 
6. Будь-який тимчасовий двосторонній захисний захід припиняється протягом не 
пізніше ніж 200 днів. Період застосування будь-якого тимчасового двостороннього 
захисного заходу зараховується як частина тривалості двостороннього захисного 
заходу, зазначеного у пункті 5 та будь-якого його подовження. Будь-які підвищення 
тарифів мають бути негайно відшкодовані, якщо розслідування, описане в пункті 2, 
не дійшло висновку, що умови пункту 1 задоволені. 
 

7. Протягом 30 днів з дати повідомлення Спільний Комітет розглядає інформацію, 
надану відповідно до пункту 3, з метою вироблення взаємоприйнятного рішення з 
цього питання. За відсутності такого рішення, Сторона-імпортер може запровадити 
захід відповідно до пункту 4 задля вирішення проблеми, а за відсутності 
взаємноузгодженої компенсації Сторона, по відношенню до продукції якої вжито 
захід, може вжити компенсаційних заходів. При виборі двостороннього захисного 
заходу та компенсаційної дії пріоритет повинен надаватися заходу, який найменшим 
чином порушує функціонування цієї Угоди. Компенсаційні дії, як правило, 
полягають у призупиненні поступок, які за своєю суттю мають еквівалентні наслідки 
для торгівлі, або поступок, які є суттєво еквівалентними вартості додаткового мита, 
що очікується у результаті двостороннього захисного заходу. Сторона, яка застосовує 
компенсаційну дію, застосовує таку дію лише на мінімальний період, необхідний для 
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досягнення суттєво еквівалентного впливу на торгівлю і, у будь-якому випадку, лише 
якщо застосовується двосторонній захисний захід відповідно до пункту 4.  
 
8. Після припинення двостороннього захисного заходу, ставка мита є ставкою, яка 
б діяла до заходу. 

 
9. За критичних обставин, якщо затримка із впровадження двостороннього 
захисного заходу відповідно до цієї статті призведе до шкоди, яку буде важко 
виправити, Сторона може вжити тимчасовий двосторонній захисний захід відповідно 
до попереднього визначення, що є чіткі докази того, що збільшені обсяги імпорту 
призведе до виникнення або загрози виникнення серйозної шкоди для внутрішньої 
галузі. Сторона, яка має намір вжити такий захід, негайно надає повідомлення іншій 
Стороні. Упродовж 30 днів після дати повідомлення повинні бути розпочаті 
процедури, викладені у пунктах з 2 по 6, включаючи компенсаційну дію. Будь-яка 
компенсація повинна ґрунтуватися на загальному періоді застосування тимчасового 
двостороннього захисного заходу і двостороннього захисного заходу.  
 
10. Через п’ять років після дати набрання чинності цією Угодою Сторони 
розглядають на Спільному Комітеті питання, чи є необхідність зберігати можливість 
вживати двосторонні захисні заходи між ними. Якщо після першого розгляду 
Сторони вирішать зберегти таку можливість, з цього часу вони повинні кожні два 
роки проводити розгляд цього питання на Спільному Комітеті. 
 
11. Документи, надані до органів розслідування можуть бути викладені 
англійською мовою, крім офіційної мови Сторони розслідування. 

 
Стаття III.4 

Глобальні захисні заходи 
 

1. Якщо продукція імпортується незалежно від її походження у такій збільшеній 
кількості, в абсолютному вираженні чи відносно вітчизняного виробництва, і за 
таких умов, що це завдає або загрожує завдати серйозну шкоду для внутрішньої 
галузі, яка виробляє подібну або безпосередньо конкуруючу продукцію, кожна 
Сторона має право застосувати захисні заходи до такої продукції відповідно до статті 
XIX ГАТТ 1994 року і Угоди СОТ про захисні заходи, таким чином статті XIX ГАТТ 
1994 року і Угода СОТ про захисні заходи включено до цієї Угоди та є невід’ємною її 
частиною, mutatis mutandis. 
 
2. На запит іншої Сторони та/ або за умови, що вона має суттєвий інтерес, 
Сторона, яка має намір вжити захисні заходи, негайно надає спеціальне письмове 
повідомлення, що містить усю відповідну інформацію про порушення розслідування 
у зв’язку з впровадженням захисних заходів, попередні висновки та остаточні 
висновки розслідування. 

 
3. Для цілей цієї статті вважається, що Сторона має суттєвий інтерес, якщо вона 
входить в п’ятірку найбільших постачальників імпортованих товарів протягом 
останнього трирічного періоду з точки зору абсолютного обсягу чи вартості. 
 
4. Жодна із Сторін не застосовуватиме щодо одного і того ж товару одночасно: 
 

а. двосторонні захисні заходи у відповідності із статтею ІІІ.3; і 
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b. заходи згідно із статтею ХІХ ГАТТ 1994 та Угоди СОТ про захисні заходи. 
 

5. Врегулювання суперечок відповідно до Розділу VIII цієї Угоди не 
застосовується до цієї статті. 

 
Стаття III.5 

Антидемпінгові та компенсаційні заходи 
 

1. Обидві Сторони погоджуються, що антидемпінгові та компенсаційні заходи 
повинні застосовуватися у повній відповідності зі статтею VI ГАТТ 1994, Угодою 
СОТ про застосування статті VI ГАТТ 1994 і Угодою СОТ про субсидії і 
компенсаційні заходи та повинні ґрунтуватися на справедливій і прозорій системі. 
 
2. Туреччина підтверджує ринковий статус економіки України для цілей 
антидемпінгових розслідувань. 
 
3. Одразу після впровадження тимчасових заходів і до того, як буде ухвалене 
остаточне рішення, Сторони забезпечують розкриття інформації про всі суттєві 
факти і міркування, які формують основу для рішення про застосування цих заходів 
достатньо детально. Розкриття інформації здійснюється у письмовій формі і повинне 
залишити заінтересованим сторонам необхідний час для надання коментарів. Після 
кінцевого розкриття заінтересованим сторонам надається щонайменше 10 днів для 
надання цих коментарів. Кожній заінтересованій стороні надається можливість 
висловити свої точки зору під час антидемпінгового розслідування.  
 
4. У разі якщо Сторона вирішить запровадити антидемпінгове мито, розмір такого 
мита не повинен перевищувати демпінгову маржу та повинен бути нижче маржі, 
якщо таке нижче мито є достатнім для усунення шкоди для вітчизняної галузі. 

 
5. Врегулювання суперечок відповідно до Розділу VIII цієї Угоди не 
застосовується до цієї статті. 

Стаття ІІІ.6 
Інтелектуальна власність 

 

1. Сторони визнають важливість інтелектуальної власності для сприяння 
економічному та соціальному розвитку, технологічним інноваціям, а також у 
сприянні передачі і розповсюдженню технологій для обопільної вигоди виробників і 
користувачів технологій. 

2. Сторони підтверджують свої наявні права і обов'язки стосовно одна одної 
відповідно до Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 
(далі "Угода ТРІПС"), а також будь-яких інших багатосторонніх угод у сфері 
інтелектуальної власності сторонами яких є обидві Сторони. 

3. Ніщо у Статті не перешкоджає Стороні вживати необхідних заходів для 
запобігання: 

а) порушенню прав інтелектуальної власності з боку правовласників або 
використанню практики, яка необґрунтовано обмежує торгівлю чи 
несприятливо позначається на міжнародному трансфері технологій; та 
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б) антиконкурентній практиці, яка може виникнути в результаті зловживання 
правами інтелектуальної власності за умови, що такі заходи узгоджуються з 
цією Угодою. 

 
4. Сторони надають правові засоби для заінтересованих сторін, щоб запобігти 
комерційному використанню назв країн іншої Сторони щодо товарів, у спосіб який 
ймовірно, вводить споживачів в оману щодо походження таких товарів. 
 
5. Відповідно до пункту 1, Сторони погоджуються здійснювати співробітництво 
одна з одною. Така співробітництво може включати в себе, зокрема: 

 
а) повідомлення про контактні пункти; 
 
b) обмін інформацією щодо систем інтелектуальної власності, спрямованих на 
сприяння ефективній реєстрації прав інтелектуальної власності; 
 
c) інші заходи та ініціативи, які можуть бути спільно визначені між 
Сторонами. 
 

Стаття ІIІ.7 
Сприяння торгівлі 

 
Для сприяння взаємній торгівлі між Туреччина та Україною, Сторони повинні: 

 
(a) спростити, наскільки це можливо, процедури торгівлі товарами згідно з 

їхніми відповідними зобов’язаними за Угодою СОТ про спрощення 
процедур торгівлі;  

(b) стимулювати багатостороннє співробітництво Сторін для того, щоб 
посилити їхню участь у розвитку і впровадженні міжнародних правил 
поведінки та рекомендацій щодо сприяння торгівлі; а також 

(c) здійснювати співробітництво у сфері сприяння торгівлі у рамках 
Спільного Комітету. 

 
                 Стаття ІIІ.8 

Митне співробітництво 
 

1. Сторони продовжують здійснювати співробітництво з митних питань в рамках 
“Угоди між Урядом Турецької Республіки та Урядом України щодо взаємної 
допомоги у митних питаннях”, укладеної 27 листопада 1996 року. 
 
2. Для цілей пункту 1 цієї статті та сприяння законній торгівлі та боротьби з 
транскордонною злочинністю, 
а) Сторони за власною ініціативою або за запитом допомагатимуть одна одній у 
забезпеченні правильного застосування митного законодавства в межах своєї 
компетенції та відповідно до свого національного законодавства та правил; 
б) Допомога в митних питаннях повинна поширюватися на будь-який компетентний 
адміністративний орган Сторін. Це не повинно перешкоджати застосування правил, 
що регулюють взаємну допомогу у кримінальних справах. 
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РОЗДІЛ ІV 
ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ 

 
Стаття IV.1 

Сфера застосування та охоплення 
 
1. Сторони, підтверджуючи свої відповідні права та зобов’язання у рамках СОТ, 
зокрема Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС), цим визначають 
необхідні домовленості з метою взаємної лібералізації торгівлі послугами. 
 
2. Цей Розділ застосовується до заходів Сторін, що впливають на торгівлю 
послугами. 

 
3. Цей Розділ не застосовується до: 

 
а) послуг повітряного транспорту, заходів, що стосуються прав перевезення, 
яким би чином вони не були надані; або до заходів, що впливають на послуги, 
безпосередньо пов’язані з реалізацією прав перевезення, за винятком заходів, 
що стосуються: 

 
(і) послуги з ремонту та сервісного обслуговування літаків; 
 
(іі) продажу та збуту авіатранспортних послуг; та 
 
(ііі) послуг комп’ютерної системи резервування (CRS); 
 
(iv) послуг з наземного обслуговування; та 
 
(v) послуг з управління аеропорту. 
 

b) внутрішньодержавні каботажні перевезення у послугах морського 
транспорту; 

 
с) субсидій, що надаються Стороною або її державним підприємством, 
включаючи гранти, позики за підтримки уряду, гарантії та страхування. 
Сторони розглядають впровадження положень щодо субсидій, які стосуються 
торгівлі послугами у контексті перегляду цього Розділу з метою включення 
будь-яких положень, узгоджених відповідно до статті ХV ГАТС. 
 
d) законів, нормативних актів або вимог, що регулюють придбання 
урядовими установами послуг, що закуповуються для урядових потреб та без 
мети комерційного перепродажу або з метою використання постачання послуг 
для комерційного продажу. 
 
e) відповідних систем соціального захисту Сторін. 

 
4. Цей Розділ не застосовується до послуг, що постачаються на виконання 
урядових повноважень на території кожної Сторони. 
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5. Відповідно до цього Розділу кожна Сторона зберігає право регулювати та 
впроваджувати нові регуляторні заходи для досягнення законних політичних 
цілей. 

 
Стаття IV.2 

Включення положень з ГАТС 
 

Там, де положення цього Розділу передбачають, що положення ГАТС включено до 
цієї Угоди та є частиною цього Розділу, значення термінів, які застосовуються в 
положеннях ҐАТС слід розуміти таким чином: 
 

(a) “Член” означає Сторона; 
 
(b) “Графік” означає Графік, зазначений у Статті IV.15  і той, що міститься в 
Додатку III та 
 
(c) “cпецифічне зобов’язання” означає специфічне зобов’язання у Графіку, 
зазначеному у статті IV.15. 

 
Стаття IV.3 
Визначення 

 
Для цілей цього Розділу: 

 
а) “торгівля послугами” визначається як постачання послуг наступними 

способами: 
 

(і) з території однієї Сторони на територію іншої Сторони (спосіб 1); 
 
(іі) на території Сторони споживачу послуги іншої Сторони (спосіб 2); 
 
(ііі) постачальником послуги однієї Сторони через комерційну 
присутність на території іншої Сторони (спосіб 3); 
 
(iv) постачальником послуги однієї Сторони через присутність 
фізичних осіб на території іншої Сторони (спосіб 4). 

 
b) термін “послуга” включає будь-яку послугу в будь-якій галузі за 
виключенням послуг, які постачаються на виконання урядових повноважень; 
 
с) термін “послуга, яка постачається на виконання урядових повноважень” 
означає будь-яку послугу, яка постачається ні не на комерційній основі, ні на 
конкурсній основі з одним або більшою кількістю постачальників послуг; 
 
d) термін “постачання послуги” включає виробництво, розподіл, маркетинг, 
продаж та доставку послуги; 
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е) термін “постачальник послуги” означає будь-яку особу, яка постачає  
послугу;1; 
 
f) термін “споживач послуги” означає будь-яку особу, яка отримує послугу 
або користується нею; 
 
g) термін “сектор” послуги означає, 

 
(і) із посиланням на специфічне зобов’язання один або більше, або всі 
підсектори цієї послуги, які визначені у Графіку Сторони, 
 
(іі) навпаки весь сектор послуг, включаючи всі його підсектори; 

 
h) термін “послуга іншої Сторони” означає послугу, яка постачається 

 
(і) із або на територію тієї іншої Сторони, або, у разі морського 
транспорту, судном, що зареєстровано за законами тієї іншої Сторони, 
або особою тієї іншої Сторони, яка постачає послуги через операції із 
судном та/ або його використання повністю або частково; або 
 
(іі) у випадку постачання послуги через комерційну присутність або 
через присутність фізичних осіб постачальником послуг тієї іншої 
Сторони; 

 
і) термін “комерційна присутність” означає будь-який тип підприємницької 
або професійної діяльності, у тому числі через: 
 

(і) заснування, придбання або використання юридичної особи; або 
 
(іі) створення чи використання філії або представництва на території 
Сторони з метою постачання послуги; 

 
j) термін “особа” означає або фізичну, або юридичну особу Сторони; 
 
k) термін “фізична особа Сторони” означає громадянина Туреччини або 
України згідно з їхніми відповідними законодавствами; 
 
l) термін “юридична особа” означає будь-яке підприємство, яке має 
правовий статус, належним чином засноване або організоване в іншій спосіб, 
згідно із законами, як для отримання прибутку, так і з іншою метою, яке є 
приватною або державною власністю, в тому числі будь-яка корпорація, трест, 
товариство, спільне підприємство, одноосібна власність або асоціація; 
 

                                              
1  У разі, якщо послуга не надана безпосередньо юридичною особою, а через інші форми 

комерційної присутності таких як філії або представництва, постачальнику послуг (тобто 
юридична особа), тим не менш, через комерційну присутність буде надано режим, 
передбачений для постачальників послуг відповідно до цього розділу. Такий режим має 
поширюватись на комерційну присутність, через яку послуга надана або її хотіли надати і 
може не поширюватися на будь-які інші частини постачальника послуг, що знаходиться за 
межами території, де булла надана послуга. 
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m) термін “юридична особа іншої Сторони” означає таку юридичну особу, 
яка: 

(і) або заснована чи іншим чином організована відповідно до законів 
іншої Сторін і здійснює значний обсяг ділових операцій на території цієї 
Сторони;  

 
(іі) або у випадку, коли надання послуги здійснюється через 
комерційну присутність, що є власністю чи контролюється: 

(а) фізичними особами іншої Сторони, або 
(b) юридичними особами іншої Сторони, зазначеними у 
підпункті (і); 

 
(n) юридична особа є: 

(i) “власністю” осіб Сторони, якщо більше 50 відсотків капіталу 
належить особам такої Сторони; 
 
(ii) “контрольована” особами Сторони, якщо такі особи мають 
повноваження призначити більшість його директорів або іншим чином 
законно визначати напрямки його діяльності; 
 
(iii) “афілійованою” з іншою особою, якщо вона контролює чи 
контролюється такою іншою особою або якщо вона й інша особа 
контролюються однією і тією ж особою; 

 
o) термін “захід” означає будь-який захід Сторони у формі закону, 
постанови, правила, процедури, рішення, адміністративної дії або у будь-якій 
іншій формі; 
 
p) термін “захід Сторони” означає будь-який захід, який вжито: 

(і) центральним, регіональним або місцевим органом влади; та 
 
(іі) неурядовими організаціями на виконання повноважень, 
делегованих центральним, регіональним або місцевим органом влади. 

 
q) термін “заходи Сторін, що впливають на торгівлю послугами” включає 
заходи щодо: 

(і) закупівлі, оплати або використання послуги; 
 
(іі) доступу до та використання у зв’язку з постачанням послуги, 
послуг, яких потребують Сторони для того, щоб запропонувати їх 
широкому загалу; 
 
(ііі) присутність, у тому числі комерційна присутність осіб Сторони для 
постачання послуги на території іншої Сторони; 

 
r) термін “монопольний постачальник послуги” означає будь-яку особу, 
державну або приватну, яка на відповідному ринку на території Сторони 
уповноважена або офіційно створена Стороною, або діє як єдиний 
постачальник такої послуги; 
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s) термін “прямі податки” містить в собі всі податки на загальний дохід, на 
сукупний капітал або на елементи доходу чи капіталу, в тому числі податки на 
виручку від відчуження власності, податки на нерухомість, спадок та 
пожертвування та податки на загальну суму заробітної платні, виплаченої 
підприємствами, а також податки на приріст вартості капіталу; 
 
t) визначення, що містяться у параграфі 6 Додатку ГАТС щодо авіаційних 
послуг застосовуються для цілей цієї Угоди. 

 
Стаття IV.4 

Режим найбільшого сприяння (РНС) 
 

1. Без обмеження заходів, які вживаються у відповідності із статтею VII ГАТС і за 
винятком поданих у її Списку виключень з режиму найбільшого сприяння, що 
містяться у Додатку III, Сторона негайно і безумовно надає щодо всіх заходів, які 
стосуються надання послуг, самих послуг, та постачальників послуг іншої Сторони, 
режим не менш сприятливий, ніж режим, який вона надає для подібних послуг і 
постачальників послуг будь-якої не-сторони. 
 
2. Пункт 1 цієї статті не застосовується до режиму, що надається згідно з іншими 
угодами, укладеними однією із Сторін і нотифікованими згідно із статтею V або 
статтею  V bis ГАТС. 
 
3. Якщо Сторона укладає угоду, зазначену у пункті 2, вона у відповідь на запит 
іншої Сторони надає цій Стороні адекватну можливість ведення переговорів щодо 
вигод, які такою угодою надаються. 
 
4. Права та зобов’язання Сторін щодо переваг, наданих сусіднім країнам, повинні 
регулюватися параграфом 3 Статті ІІ ҐАТС.   
 

Стаття IV.5 
Доступ до ринку 

 
1. Щодо доступу до ринку через способи постачання, визначені в статті IV.3(а), 
кожна Сторона надає послугам та постачальникам послуг іншої Сторони режим не 
менш сприятливий, ніж той, що надається відповідно до умов та обмежень,  
узгоджених та визначених в її Графіку специфічних зобов’язань у Додатку ІІІ 2. 

 
2. У секторах, де взято зобов’язання щодо доступу до ринку, заходи, які Сторона 
не повинна підтримувати або вживати на регіональному рівні або на всій території, 
якщо інше не визначено у її Графіку специфічних зобов’язань у Додатку ІІІ, 
визначаються таким чином: 
 
(a) обмеження кількості постачальників послуг або у формі кількісних квот, 
монополій, виключних постачальників послуг, або вимог підтвердження економічної 
необхідності; 

                                              
2 Якщо Сторона бере на себе зобов’язання з доступу до ринку щодо постачання послуг через спосіб 
поставки визначений у статті IV.3(а)(і) та якщо транскордонний рух капіталу є істотною частиною 
послуги, та Сторона таким чином дозволяє такий рух капіталу. Якщо Сторона бере на себе 
зобов’язання з доступу до ринку в частині постачання послуги через спосіб поставки, зазначений у 
статті IV.3(а)(ііі), таким чином допускаючи відповідний трансфер капіталу на її територію.  
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(b) обмеження загальної вартості операцій з послугами або активів у формі 
кількісних квот чи вимог підтвердження економічної необхідності;  
 
с) обмеження загальної кількості операцій з послугами або загального обсягу 
продукції послуг, вираженого у показниках, що встановлюють цифрові одиниці у 
формі квот чи вимоги підтвердження економічної необхідності 3; 
 
(d) обмеження загальної кількості фізичних осіб, які можуть бути зайняті у 
певному секторі послуг, або кількості фізичних осіб,  яких постачальник послуг може 
найняти і які необхідні і мають безпосереднє  відношення до поставки певної послуги 
у формі кількісних квот чи вимоги підтвердження економічної необхідності; 
 
(e) заходи, які обмежують або вимагають конкретних видів юридичних осіб 
або спільних підприємств, через які постачальник послуги може надавати послугу; та 
 
(f) обмеження на участь іноземного капіталу у формі обмеження 
максимального відсотка іноземного володіння акціями або загальної вартості 
індивідуальних чи сукупних іноземних інвестицій. 

 

 
Стаття IV.6 

Національний режим 
 

1. У секторах, зазначених у її Графіку специфічних зобов’язань у Додатку III, і за 
виконання умов та кваліфікаційних вимог, обумовлених у ньому, кожна Сторона 
надає послугам і постачальникам послуг іншої Сторони щодо всіх заходів, які 
стосуються постачання послуг, режим не менш сприятливий, ніж той, який вона 
надає подібним своїм послугам або постачальникам послуг4. 
 
2. Сторона може виконувати вимоги пункту 1 шляхом надання послугам і 
постачальникам послуг іншої Сторони формально ідентичного режиму або 
формально відмінного режиму, порівняно з тим, який він надає своїм подібним 
послугам  або постачальникам послуг. 
 
3. Формально ідентичний або формально відмінний режим вважається менш 
сприятливим, якщо він змінює умови конкуренції на користь послуг або 
постачальників послуг Сторони, яка надає такий режим порівняно з подібними 
послугами або постачальниками послуг іншої Сторони. 

 
 
 

Стаття IV.7 
Додаткові зобов’язання 

 
Додаткові зобов’язання повинні регулюватися статтею XVIІІ ГАТС, яку таким чином 
включено до цього Розділу і вона є його частиною. 

                                              
3 Стаття IV.5.2(с) не охоплює заходи Сторони які обмежують витрати для постачання послуг. 
4 Специфічні зобов’язання, взяті на себе згідно з цією Статтею, не повинні тлумачитись як запит будь-
якої із Сторін на компенсацію за будь-які недоліки притаманні конкуренції які є наслідком іноземного 
характеру відповідних послуг або постачальників послуг.  
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Стаття IV.8 

Внутрішнє регулювання 
 

1. У секторах, де взято специфічні зобов'язання, кожна Сторона повинна 
забезпечити, щоб усі заходи загального застосування, що впливають на торгівлю 
послугами, здійснювалися помірковано, об’єктивно і неупереджено. 
 
2. У випадках якщо для постачання послуги необхідним є дозвіл Сторони, 
 

(а) компетентні органи влади цієї Сторони повинні забезпечити публічний 
доступ до: 

 
(і) вимог, включаючи будь-які необхідні документи для оформлення 
заявок, які стосуються постачання послуг; та  
 
(іі) всіх критеріїв оцінки та достатній період часу, який зазвичай 
необхідний для прийняття рішення щодо заявки, яка стосується 
постачання послуг. 

 
(b) на запит заявника компетентний орган влади Сторони: 
 

(і) інформує заявника чи заявка вважається оформленою після її 
отримання; 
 
(іі) визначає необхідність подання додаткової інформації для 
дооформлення заявки у випадку подання недооформленої заявки, та 
надає можливість внести правки протягом достатнього періоду часу; 
 
(ііі) інформувати заявника без надмірної затримки про стан розгляду 
заявки; та 
 
(іv) поінформувати у письмовому вигляді про причини відмови у 
дозволі у випадку відхилення заявки.  

 
3. Компетентний орган кожної із Сторін приймає адміністративне рішення щодо 
оформлення заявки на постачання послуг іншої Сторони в частині постачання послуг 
протягом достатнього періоду часу, який заздалегідь є оприлюдненим, та 
невідкладно інформує заявника про рішення. Такий період часу може бути 
подовжений у випадку якщо прийняти рішення протягом визначеного періоду часу 
неможливо у зв’язку із складністю питання. У такому випадку компетентний орган 
інформує заявника без невиправданої затримки та після цього докладає зусиль для 
прийняття рішення протягом достатнього періоду часу. У випадку недооформлення 
заявки визначений період часу може бути призупинений компетентним органом до 
отримання всіх документів. 
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4. Кожна Сторона гарантує, що будь-яка плата за дозвіл5 відповідає затратам 
компетентних органів та сама по собі не обмежує постачання послуги. 
 
5. У секторах, де взято специфічні зобов’язання, кожна Сторона гарантує, що 
заходи, які стосуються кваліфікаційних вимог і процедур, технічних стандартів та 
вимог ліцензування, не створюють невиправданих бар'єрів у торгівлі послугами, 
визнаючи при цьому право регулювати і вводити нові правила, що стосуються 
надання послуг з метою виконання завдань державної політики. Кожна Сторона 
гарантує, що такі заходи: 
 

a) базуються на об'єктивних і прозорих критеріях, таких як компетентність і 
здатність надавати послугу; 
 
b) не є більш обтяжливими, ніж необхідно для гарантування якості послуги; 
 
c) у випадку процедур ліцензування, - самі не є обмеженням на поставку 
послуги; 

 
6. (a) У секторах, у яких Сторона взяла на себе специфічні зобов'язання, в 
очікуванні введення в дію дисциплін, визначених у пункті 10 цієї статті, ця Сторона 
не повинна застосовувати ліцензування та кваліфікаційні вимоги і технічні 
стандарти, що анулюють нанівець або порушують її зобов'язання за цією Угодою  у 
спосіб, який: 
 

(i) не відповідає критеріям, визначеним у підпунктах 5 (a), (b) або (c) 
цієї статті; та 
 
(ii) не можна було очікувати з боку Сторони, коли були взяті 
специфічні зобов'язання в цих секторах; 

 
(b) при визначенні того, чи відповідають дії Сторони зобов'язанням згідно з 

пунктом  6 (a) цієї статті, слід враховувати міжнародні стандарти відповідних 
міжнародних організацій6, які застосовує ця Сторона. 
 
7. У секторах, де взято специфічні зобов’язання щодо професійних послуг, кожна 
Сторона забезпечує адекватні процедури для перевірки компетентності фахівців 
іншої Сторони.  
 
8. Кожна Сторона зберігає або створює так швидко, як це практично можливо, 
судові, арбітражні або адміністративні трибунали або процедури, які забезпечать на 
запит постачальника послуг іншої Сторони, інтереси якого порушені, невідкладний 
розгляд і, якщо це обґрунтовано, необхідні заходи, адміністративні рішення, що 
впливають на торгівлю послугами. У тих випадках, коли зазначені процедури не є 
незалежними від структур, уповноважених приймати адміністративні рішення, про 

                                              
5 Плата за дозвіл не включає в себе плату на аукціон, конкурсні торги чи інші способи 
недискримінаційного надання пільгових умов, або санкціоновані внески для постачання 
універсальних послуг. 
6 термін «відповідні міжнародні організації» стосується міжнародних органів, членство в яких є 
відкрите для обох Сторін. 
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які йде мова, Сторона гарантує, що процедури дійсно забезпечують об’єктивний і 
неупереджений розгляд. 
 
9. Положення пункту 8 не повинні тлумачитись як вимога до Сторони щодо 
створення таких органів або процедур, якщо це може бути несумісне з її 
конституційним порядком або природою її судової системи. 
 
10. Сторони спільно переглядають результати переговорів щодо дисциплін з 
внутрішніх заходів відповідно до статті VI.4 ГАТС з метою їх включення до цієї 
Угоди. 

 
Стаття IV.9 

Взаємне визнання 
 

1. Ніщо у цій Угоді не заважає Стороні вимагати, щоб фізичні особи мали 
необхідну кваліфікацію та/ або професійний досвід, визначені на території, де 
надається послуга, для відповідного сектора діяльності. 
 
2. Сторони заохочують відповідні професійні об’єднання на своїх територіях 
надавати рекомендації щодо взаємного визнання Спільному Комітету з метою 
виконання повністю або частково, постачальниками послуг критерію, що 
застосовуються кожною Стороною для авторизації, ліцензування, функціонування та 
сертифікації постачальників послуг та, зокрема, професійних послуг. 
 
3. Після отримання рекомендації, про яку йдеться у попередньому пункті, 
Спільний комітет, протягом розумно необхідного часу розглянути рекомендацію з 
метою визначення її відповідності цій Угоді. 
 
4. Якщо, відповідно до процедури, визначеної у пункті 3, рекомендація, про яку 
йдеться у пункті 2, визнана як така, що відповідає цій Угоді, та існує мінімальний 
рівень відповідності між відповідними методами регулювання Сторін, Сторони з 
метою виконання рекомендації провести переговори через відповідні компетентні 
органи, з питання домовленості із взаємного визнання вимог, кваліфікації, ліцензій та 
інших правил. 
 
5. Будь-яка така домовленість повинна відповідати положенням Угоди СОТ, 
зокрема, статті VII ГАТС. 

 
Стаття IV.10 

Прозорість та розкриття конфіденційної інформації 
 

Права та обов’язки Сторін щодо прозорості регулюються параграфами 1 і 2 Статті ІІІ 
та Статтею ІІІ bis ГАТС, які таким чином включено до цього Розділу і вони є його 
частиною. 

 
Стаття IV.11 

Монополії і ексклюзивні постачальники послуг 
 

Права та обов’язки Сторін щодо монополій і ексклюзивних постачальників послуг 
повинні регулюватися параграфами 1, 2 і 5 Статті VIII ГАТС, які таким чином 
включено до цього Розділу та є його частиною. 
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Стаття IV.12 
Ділова практика 

 
Права та обов’язки Сторін щодо ділової практики регулюються Статтею IX ГАТС, 
яку таким чином включено до цього Розділу та є його частиною. 

 
Стаття IV.13 

Платежі і перекази 
 

1. За винятком обставин, передбачених у статті IV.14 та відповідних статтях цієї 
Угоди, Сторона не застосовуватиме обмежень щодо міжнародних переказів та 
платежів для поточних операцій з іншою Стороною. 
 
2. Ніщо у цьому Розділі не повинно впливати на права та обов’язки Сторін згідно 
з статями угоди Міжнародного валютного фонду (надалі іменується МВФ), 
включаючи використання заходів з обміну, які проводяться відповідно до статей 
угоди МВФ, за умови, що Сторона не накладає обмежень на капітальні операції, що 
суперечить її специфічним зобов’язаннями щодо таких операцій, за винятком 
зазначеного у статті IV.15 або на вимогу МВФ. 

 
Стаття IV.14 

Обмеження для захисту платіжного балансу 
 
1. У разі виникнення або загрози виникнення серйозних труднощів з платіжним 
балансом та зовнішніми фінансовими обставинами Сторона може зберігати або 
встановити обмежувальні заходи до торгівлі послугами щодо яких було взято 
специфічні зобов’язання, у тому числі до платежів та переказів для операцій, 
пов’язаних з такими зобов’язаннями. Визнається, що особливий тиск на платіжний 
баланс Сторони у процесі економічного розвитку або перехідної економіки може 
призвести до необхідності застосування обмежень для гарантування, зокрема, 
збереження відповідного рівня фінансових резервів для впровадження своїх програм 
економічного розвитку чи перехідної економіки. 
 
1. Будь-який обмежувальний захід, прийнятий або застосований згідно з пунктом 
1, повинен бути недискримінаційним, з обмеженим строком дії та не виходити за 
рамки того, що необхідно для поліпшення стану платіжного балансу та зовнішньої 
фінансової ситуації. Вони повинні відповідати статті ХІІ ГАТС. Сторона зберігає або 
застосувавши такі обмежувальні заходи чи будь-які зміни до них невідкладно 
інформує про них Спільний Комітет та надає щонайшвидше план-графік для їх 
скасування. 

 
Стаття IV.15 

Графіки специфічних зобов’язань 
 

1. Специфічні зобов’язання, взяті кожною Стороною, визначені Додатку III. Цей 
Додаток, який складається з Графіків специфічних зобов’язань та переліків вилучень 
з режиму найбільшого сприяння, є невід’ємною частиною цієї Угоди. Щодо секторів 
за якими такі зобов’язання беруться, кожний Графік визначає: 
 

(a) правила, обмеження і умови щодо доступу до ринку;  
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(b) умови і вимоги національного режиму;  
 
(c) заходи, що стосуються додаткових зобов'язань, визначених у статті IV.7;  
 
(d) часові рамки впровадження таких зобов'язань, у разі необхідності, та дату 
набрання чинності таких зобов’язань. 

 
2. Заходи, несумісні як із статтями IV.5 та IV.6, повинні бути вписані у колонці, 
яка відноситься до cтатті IV.5. У цьому випадку запис буде вважатись таким, що 
представляє умову або кваліфікацію також і для статті IV.6. 
 

Стаття IV.16 
Зміна Графіків 

 
Сторони на письмовий запит Сторони, проводять консультації для обговорення будь-
яких змін або відкликання специфічного зобов’язання з Графіку специфічних 
зобов’язань Сторони, що подала такий запит. Консультації проводяться протягом 
трьох місяців після того, як Сторона подала свій запит. На консультаціях Сторони 
прагнуть забезпечити, щоб загальний рівень взаємовигідних зобов’язань був не менш 
сприятливим для торгівлі, ніж той, що був відображений у Графіку специфічних 
зобов’язань до проведення консультацій. Зміни Графіків є предметом процедур, 
визначених у Статті IX.4 та Статті IX.8. 

 
Стаття IV.17 

Перегляд зобов’язань 
 

З метою подальшої лібералізації торгівлі послугами між ними Сторони 
зобов’язуються переглядати кожні 3 роки свої Графіки специфічних зобов’язань та 
переліки вилучень із режиму найбільшого сприяння. Перший перегляд відбудеться 
не пізніше, ніж через 3 роки після набрання чинності цієї Угоди. 
  

Стаття IV.18 
Надзвичайні захисні заходи 

 
1. Сторони звертають увагу на багатосторонні переговори відповідно до статті Х 
ГАТС з питання надзвичайних захисних заходів на основі принципу недискримінації. 
Після завершення таких багатосторонніх переговорів Сторони здійснять перегляд з 
метою обговорення відповідних доповнень до цієї Угоди з тим, щоб врахувати 
результати таких багатосторонніх переговорів. 
 
2. У разі, якщо виконання цієї Угоди викликає значний негативний вплив на 
сектор послуг Сторони до завершення багатосторонніх переговорів, про які йдеться у 
пункті 1 цієї статті, ця Сторона може вимагати консультацій з іншою Стороною з 
метою обговорення будь-яких заходів стосовно сектору послуг, який зазнав такого 
впливу. Консультації проводяться на Спільному Комітеті, згідно з статтею IX.4 для 
визначення чи значний негативний вплив трапився у зв’язку з впровадженням цієї 
Угоди та процедур встановлення надзвичайних захисних заходів. Будь-який захід, 
вжитий відповідно до цього пункту має бути взаємно узгодженим між Сторонами. 
Сторони беруть до уваги обставини окремої справи та з розумінням ставляться до 
Сторони, яка має намір вжити захід. 
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Стаття IV.19 
Відмова у вигодах 

 
Сторона може відмовити у вигодах за цією Угодою: 

(а) на постачання послуги, якщо встановлюється, що послуга надана з або на 
територію, яка не є Стороною; 
 
(b) у разі поставки морської транспортної служби, якщо встановлюється, що 
послуга надана: 

 
(і) через судно, зареєстроване відповідно до законодавства країни, що 
не є Стороною; і 
 
(іі) особою країни, яка не є Стороною, яка здійснює свою діяльність і / 
або використовує судно повністю або частково. 

 
(с) постачальнику послуг, який є юридичною особою, якщо встановлюється, 
що він не є постачальником послуг іншої Сторони. 

 
Стаття IV.20 
Додатки 

 
Наступні додатки є невід’ємною частиною цього Розділу: 
 

Додаток ІІІ Графіки специфічних зобов’язань та Переліки вилучень з режиму 
найбільшого сприяння; 
 
Додаток IV Фінансові послуги;  
 
Додаток  V Транспортно-логістичні послуги; 
 
Додаток VI Переміщення фізичних осіб; 
 
Додаток VII Телекомунікаційні послуги. 
 
  

РОЗДІЛ V 
 

СПРИЯННЯ КОМЕРЦІЙНІЙ ПРИСУТНОСТІ 
 

Стаття V.1  
Цілі та сфера застосування  

 
1. Метою цієї Розділу є заохочення взаємних інвестицій, забезпечення спрощення 
процедур з метою полегшення діяльності через комерційну присутність та створення 
кращого середовища для ведення бізнесу на території кожної із Сторін. 
 
2. Цей Розділ застосовується до заходів Сторони, що впливають на діяльність через 
комерційну присутність на її території особи іншої Сторони. 
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3. Зобов’язання Сторін згідно з цим Розділом поширюються на прийняті заходи або 
заходи, які здійснюються:  
а. центральними, регіональними або місцевими урядами або органами влади; та 
b. неурядовими органами при виконанні функцій, делегованих центральними, 
регіональними або місцевими урядами або органами влади. 
 
4. Сторони визнають право регулювати та запроваджувати нові правила з метою 
досягнення цілей національної політики у спосіб, що відповідає їх зобов'язанням 
відповідно до цієї Угоди.  
 
5. Ніщо в цьому Розділі не може тлумачитися як надання будь-яких прав на доступ 
до ринку.  
 
6. Цей Розділ не поширюється на державні закупівлі та державні концесії.  
 
7. Реалізація цього Розділу здійснюється відповідно до законодавства і правил кожної 
Сторони. 

 
Стаття V. 2 
Визначення 

 
1. Для цілей цього Розділу:  
а) “заявник” означає особу Сторони, яка здійснює діяльність через комерційну 
присутність, яка подала заявку на отримання дозволу на території іншої Сторони,  
 
b) “дозвіл” означає дозвіл на здійснення діяльності через комерційну присутність, що 
є результатом процедури, якої заявник повинен дотримуватися, щоб 
продемонструвати відповідність необхідним вимогам;  
 
c) “юридична особа” означає будь-яке підприємство, яке має правовий статус, 
належним чином засноване, або організоване у інший спосіб, згідно з законами, як 
для отримання прибутку, так і з іншою метою і яке є або приватною, або державною 
власністю, у тому числі будь-яка корпорація, траст, товариство, спільне 
підприємство, одноосібну власність або асоціацію; 
 
d) “комерційна присутність” означає будь-який тип підприємницької або професійної 
діяльності, у тому числі через заснування, придбання або використання юридичної 
особи, на території Сторони з метою здійснення діяльності через комерційну 
присутність; 
 
e) “особа, яка здійснює діяльність через комерційну присутність” означає фізичну 
особу Сторони, яка згідно із законодавством цієї Сторони є громадянином цієї 
Сторони; або юридичну особу Сторони, яка прагне заснувати, створює або створила 
для здійснення діяльності через комерційну присутність на території іншої Сторони; 
  
f) “діяльність через комерційну присутність” означає створення, придбання, 
розширення, експлуатацію, управління, обслуговування, використання, користування 
та продаж або інше розпорядження комерційною присутністю в секторах послуг та 
не пов’язаних з послугами секторах; 
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g) “рішення” означає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на здійснення 
діяльності через комерційну присутність, яке приймається компетентним органом 
кожної зі Сторін відповідно до свого законодавства. 
 

Стаття V.3 
Прозорість та передбачуваність 

 
1. Кожна Сторона забезпечує, щоб закони, правила, процедури та інші заходи 
загального застосування, а також міжнародні угоди, що стосуються комерційної 
присутності, були невідкладно опубліковані або доступні таким іншим чином, що 
дозволяє зацікавленим особам та іншій Стороні ознайомитися з ними. 
 
2. Якщо Стороні потрібен дозвіл на діяльність через комерційну присутність, 
Сторона невідкладно опубліковує або іншим чином робить загальнодоступною в 
письмовій формі інформацію, необхідну для виконання вимог та процедур для 
отримання, збереження, зміни та поновлення такого дозволу. Така інформація 
включає, серед іншого, якщо це можливо: 
 
(a) вимоги та процедури; 
(b) контактну інформацію відповідних компетентних органів; 
(c) збори; 
(г) технічні стандарти; 
(e) процедури оскарження чи перегляду рішень щодо заявок;  
(f) процедури моніторингу або забезпечення дотримання умов ліцензій або 
кваліфікаційні вимоги; 
(g) можливості для участі громадськості, наприклад, шляхом проведення слухань чи 
надання коментарів; та 
(h) орієнтовні часові рамки для обробки заявки. 
 
3. Кожна Сторона забезпечує, щоб закони, які вона пропонує прийняти стосовно 
питань, що підпадають під дію цієї Розділу, оприлюднювались заздалегідь в 
електронній формі. 
  
4. Кожна Сторона намагатиметься забезпечити, щоб нормативно-правові акти, 
які вона пропонує прийняти щодо питань, що підпадають під дію цього Розділу, були 
заздалегідь опубліковані в електронній формі. 

 
Стаття V.4 
Процедури 

 
Подання заявок 
1. Кожна Сторона, наскільки це практично можливо, намагатиметься уникати вимоги 
до заявника звертатися до більш ніж одного компетентного органу щодо кожної 
заявки, щоб продемонструвати відповідність вимогам щодо отримання дозволу.  
2. Наскільки це практично можливо, компетентні органи кожної Сторони приймають 
заявки в електронній формі з такими ж умовами автентичності, як і при поданні у 
паперовій формі. 
 
Часові рамки подання заявок 
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3. Компетентні органи кожної Сторони, наскільки це практично можливо, 
дозволяють заявнику подати заявку в будь-який час. Там, де існують конкретні 
періоди часу для подання заявок, вони повинні бути розумної тривалості.  
 
Прийняття копій 
 
4. Компетентні органи кожної Сторони приймають завірені копії замість оригіналів 
документів. 
 
Обробка заявок 
 
5. Якщо Сторона вимагає дозволу, вона забезпечує, щоб її компетентні органи: 
 
(a) наскільки це практично можливо, надавали орієнтовний часові рамки для обробки 
заявки; 
(b) наскільки це практично можливо, визначили без необґрунтованих затримок 
повноту заявки на обробку відповідно до внутрішнього законодавства і правил 
Сторони; 
(c) на запит заявника надавати без необґрунтованих затримок інформацію про статус 
заявки, якщо це можливо, в електронній формі; 
(d) якнайшвидше обробляти заявку, яку вони вважають повною відповідно до 
внутрішнього законодавства та правил Сторони; 
 (e) письмово7 повідомляти заявника про остаточне рішення8 без необґрунтованої 
затримки. 
 
6. Кожна Сторона забезпечує надання дозволу, коли всі відповідні вимоги виконані і 
після надання він набирає чинності без необґрунтованої затримки відповідно до 
визначених у ньому умов. 
 
7. Компетентні органи кожної Сторони протягом розумного періоду часу після 
отримання заявки, яку вони вважають неповною, наскільки це практично можливо: 
 
(a) повідомляють заявника про те, що заявка вважається неповною; 
 
(b) визначають яка додаткова інформація необхідна для повноти заявки, або іншим 
чином зазначають чому заявка вважається неповною; та 
 
(c) надають заявнику можливість завершити свою заявку протягом розумного 
періоду часу або, якщо необхідно, подати нову заявку. 
 
8. Якщо компетентні органи кожної Сторони відхиляють заявку, вони письмово 
інформують заявника9 про: 
 
(a) причини відхилення заявки та процедури повторної подачі заявки; 
 

                                              
7 “письмово” може включати електронну форму. 
8 Компетентні органи можуть задовольнити цю вимогу, завчасно повідомивши заявника в письмовій 
формі, у тому числі шляхом опублікування, що відсутність відповіді через визначений період часу від 
дати подання заявки свідчить про прийняття або відхилення заявки. 
 
9 “письмово” може включати електронну форму. 
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(b) строки та процедури для будь-якого доступного перегляду чи оскарження 
рішення. 
 
9. Кожна Сторона не повинна перешкоджати заявникові подавати іншу заявку 
виключно на підставі раніше відхиленої заявки. 

 
Стаття V.5 

Збори 
 

Кожна Сторона забезпечує, щоб збір за дозвіл10 базувався на повноваженнях, 
визначених у розумній мірі та, якщо це практично можливо, пропорційній до витрат, 
понесених компетентними органами, включаючи витрати на нагляд за діяльністю 
через комерційну присутність. 

 
Стаття V.6 

Оскарження та перегляд 
 
1. Кожна Сторона забезпечує особі іншої Сторони, яка здійснює діяльність через 
комерційну присутність на її території, якій компетентний орган видав рішення, 
право на своїй території та відповідно до процедур, передбачених національним 
законодавством цієї Сторони, яка видала рішення, яке оскаржується на: 
 
а. адміністративне оскарження до компетентного органу, який видав рішення або 
перегляд адміністративним органом вищого або незалежного від компетентного 
органу, який видав рішення та / або 
 
б. судове оскарження або перегляд рішення. 
 
2. Кожна  Сторона забезпечує, щоб її процедури щодо оскарження чи перегляду 
здійснювалися у недискримінаційний спосіб. 

 
 

Стаття V.7 
Незалежність та неупередженість 

 
1. Кожна Сторона забезпечує, щоб процедури, якими користуються компетентні 
органи, та їх відповідні рішення, були неупередженими щодо всіх заявників. 
 
2. Компетентні органи повинні бути незалежними в здійсненні своєї діяльності та 
непідзвітними будь-якій особі, яка здійснює діяльність через комерційну 
присутність, якій необхідний дозвіл. 

 
Стаття V.8 

Цифровізація та електронне управління 
 
Електронні документи 

                                              
10 Для цілей цього пункту збори не включають платежі за аукціон, тендер або інші недискримінаційні 
способи надання концесій, включаючи концесії або ліцензії на використання обмежених ресурсів, або 
обов’язкові внески для надання універсальних послуг. 
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1. Сторони прагнуть досягти максимально можливого рівня цифровізації процедур, 
пов'язаних  із виконанням цього Розділу. 
 
2. Для цілей цієї Угоди електронні документи та електронні підписи мають таку ж 
юридичну силу, що документи, складені на папері та власноручні підписи, з 
урахуванням внутрішнього законодавства та процедур Сторони про електронні 
документи та електронні підписи. 
 
Єдиний контактний пункт 
 
3. Кожна Сторона намагатиметься створити єдиний контактний пункт (далі - 
контактний пункт) для подання документів, які вимагаються органом або 
регулюючими органами, які беруть участь у діяльності через комерційну 
присутність. 
 
4. Документи, що завантажуються через контактний пункт, не повинні згодом 
вимагатися жодним органом чи регуляторним органом будь-якими іншим способом, 
за винятком випадків, коли автентичність електронного документа не може бути 
встановлена або підтверджена лише за допомогою електронних засобів. 
 
5. На веб-сайті контактного пункту надається інформація щодо політики, законів та 
нормативних актів, що стосуються діяльності через комерційну присутність.  
 
6. Контактний пункт містить інформацію, зазначену в частині другій статті V.3 цього 
Розділу. 
 
7. Положення щодо контактних пунктів мають бути впроваджені, наскільки це 
практично можливо, протягом 5 (п'яти) років після набрання чинності цього Розділу. 

 
Стаття V.9 

Переміщення підприємців 
 

Положення Додатка про переміщення фізичних осіб застосовуються до заходів, що 
стосуються підприємців Сторони. Для цілей цієї статті “підприємці Сторони” 
означають фізичні особи Сторони, які займаються або намагаються здійснювати 
діяльність через комерційну присутність на території іншої Сторони. 

 
Стаття V.10 

Робоча група з питань сприяння діяльності через комерційну присутність 
 

1. Цим створюється Робоча група з питань сприяння діяльності через комерційну 
присутність. 
 
2. Робоча група збирається за необхідності, але не менше одного разу на рік, з метою 
надання Сторонам можливості порушувати будь-які питання, пов'язані з реалізацією 
цього  
Розділу або досягненням його цілей. 
 
3. Робоча група виконує такі обов'язки: 
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а. здійснення моніторингу за виконанням цього Розділу; 
 
b. обговорення питання щодо сприяння діяльності через комерційну присутність; 
 
c. пропонування порядку денного співробітництва та сприяння, які можуть включати 
такі питання, як: передача коштів, мобільність персоналу та логістичні питання, 
серед іншого; 
 
d. обмін досвідом щодо сприяння діяльності через комерційну присутність; 
 
е. обговорення пропозицій та запитів осіб, які здійснюють діяльність через 
комерційну присутність та інших відповідних заінтересованих сторін, якщо це 
можливо, з конкретних питань; та 
 
f. узагальнення та поширення найкращої міжнародної практики. 
 

 
 

РОЗДІЛ VI 
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 

 
Стаття VI.1  

Мета 
 

Сторони, визнаючи економічне зростання та можливості торгівлі, які надає 
електронна комерція, важливість усунення перешкод для її використання та 
розвитку, а також необхідність заходів, які сприяють довірі споживачів до 
електронної комерції, погоджуються сприяти розвитку електронної комерції між 
собою. 
 

Стаття VI.2  
Сфера застосування та визначення 

 
1. Цей Розділ застосовується до заходів, прийнятих або підтримуваних 
Стороною, які впливають на торгівлю електронними засобами. 

 
2.         Для цілей цього Розділу: 
 

a) “електронна автентифікація” означає процес або вчинення перевірки 
ідентичності Сторони до електронного повідомлення чи транзакції або 
забезпечення цілісності електронного повідомлення; 

 
(b) “електронний підпис” означає дані в електронній формі, які є в 
електронному документі, прикріплені до електронного документа або логічно 
пов’язані з ним з урахуванням національного законодавства Сторін, і які 
можуть використовуватися для ідентифікації особи, яка підписала електронний 
документ, та зазначати погодження підписантом інформації, що міститься в 
електронному документі; 
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(c) “персональні дані” означають будь-яку інформацію про ідентифіковану або 
доступну до ідентифікації особу; 

 
(d)“небажане комерційне електронне повідомлення” означає електронне 
повідомлення, яке надсилається в комерційних цілях на електронну адресу 
особи без згоди одержувача або незважаючи на явну відмову одержувача з 
використанням телекомунікаційних послуг, що включає принаймні електронну 
пошту в обсязі,  передбаченому національним законодавством та нормативними 
актами кожної із Сторін або інші види повідомлень. 

 
Стаття VI.3  

Постачання послуг за допомогою електронних засобів 
 

Сторони підтверджують, що заходи, що впливають на надання послуг, які 
надаються або виконуються в електронному вигляді, підпадають під дію зобов'язань, 
що містяться у відповідних положеннях Розділу IV (Торгівля послугами), які 
підлягають будь-яким обмеженням, умовам, кваліфікаціям або виняткам, викладеним 
у Графіку специфічних зобов'язань у Додатку III, які застосовуються до таких 
зобов'язань. 

 
Стаття VI.4  

Захист персональних даних 
 
1. Сторони визнають економічні та соціальні переваги захисту персональних 
даних користувачів електронної комерції та внесок, який це робить у підвищенні 
довіри споживачів до електронної комерції.  

2. З цією метою кожна Сторона приймає або зберігає національну правову базу, 
яка забезпечує захист персональних даних користувачів електронної комерції.  

3. Сторони публікують інформацію про захист персональних даних, яку вони 
надають користувачам електронної комерції, у тому числі:  

(a) як особи можуть використовувати засоби правового захисту; і  

(b) як підприємство може виконувати будь-які вимоги законодавства. 
 

Стаття VI.5  
Електронна аутентифікація та електронні підписи 

 
1. За винятком випадків, коли інше передбачено її законодавством, Сторона не 
заперечує юридичну дійсність підпису виключно на підставі того, що підпис в 
електронній формі. 
 
2. Жодна Сторона не може вживати або підтримувати заходи для електронної 
аутентифікації, які б:  

(a) забороняли Сторонам електронної транзакції взаємно визначати 
відповідні методи аутентифікації для цієї транзакції; або 
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(b) не дозволяли Сторонам доводити до судових або адміністративних 

органів, що їх електронна операція відповідає будь-яким вимогам 
законодавства щодо аутентифікації. 

3. Незважаючи на параграф 2, Сторона може вимагати, щоб для певної категорії 
операцій метод аутентифікації відповідав певним стандартам ефективності або був 
сертифікований органом, акредитованим або уповноваженим відповідно до законів і 
правил Сторони. 
 

Стаття VI.6  
Захист споживачів в Інтернеті 

 
1. Сторони визнають важливість підтримки та прийняття прозорих та 
ефективних заходів для захисту прав споживачів в електронній комерції.  

2. Сторони визнають важливість співробітництва між їхніми відповідними 
компетентними органами захисту прав споживачів щодо діяльності, пов'язаної з 
транскордонною електронною комерцією, з метою покращення захисту прав 
споживачів. 

3. Національні органи захисту прав споживачів кожної Сторони намагатимуться 
співробітництво з органами іншої Сторони, у відповідних випадках, що становлять 
взаємний інтерес, у забезпеченні виконання своїх відповідних законів, що стосуються 
захисту прав споживачів в електронній комерції. 
 

Стаття VI.7 
 Небажані комерційні електронні повідомлення 

  
1. Кожна Сторона вживає або зберігає заходи щодо небажаних комерційних 
електронних повідомлень, які: 

(a) вимагають від постачальників небажаних комерційних електронних 
повідомлень сприяти тому, щоб одержувачі могли зупинити такі 
повідомлення; або  

b) вимагають згоди одержувачів на отримання комерційних електронних 
повідомлень відповідно до законів та правил кожної із Сторін.  

 
2. Кожна Сторона забезпечує правовий захист проти постачальників небажаних 
комерційних електронних повідомлень, які не дотримуються її заходів, вжитих 
відповідно до пункту 1 цієї статті. 

Стаття VI.8 
 Співробітництво з питань регулювання 

 
1. Сторони ведуть діалог з питань регулювання електронної комерції, який, 
серед іншого, розглядатиме такі питання:  

(a) визнання сертифікатів електронних підписів, виданих для 
громадськості, та сприяння транскордонним сертифікаційним послугам, у 
тому числі шляхом укладення угоди про взаємне визнання сертифікатів;  
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(b) відповідальність постачальників послуг-посередників щодо передачі 
або зберігання особистої інформації;  

(c) процедури з небажаними комерційними електронними повідомленнями; і  
(d) будь-які інші питання, що стосуються розвитку електронної комерції.  

 
2. Діалог може включати обмін інформацією про відповідне законодавство Сторін з 
цих питань, а також про виконання такого законодавства. 

 
РОЗДІЛ VII 

КОНКУРЕНЦІЯ 
 

Стаття VII.1 
Правила конкуренції що стосуються  підприємств, державна допомога 

 
1. Наступне є несумісним з належним виконанням цієї Угоди, настільки наскільки 
це може негативно впливати на торгівлю між Сторонами: 

 
(a) всі угоди між підприємствами, рішення асоціацій підприємств та практики 
змов між підприємствами, які мають на меті або здійснюють перешкоджання, 
обмеження або викривлення конкуренції на території кожної Сторони; 
 
(b) зловживання одним або декількома підприємствами домінуючим 
становищем на територіях Сторін у цілому або на частині території; 
 
(с) будь-яка державна допомога, яка спотворює або загрожує спотворити 
конкуренцію на користь певних підприємств або виробництва певних товарів. 

 

2. Кожна Сторона забезпечує прозорість у сфері надання державної допомоги.  На 
запит однієї Сторони інша Сторона надає інформацію щодо окремих випадків 
надання державної допомоги. 

3. Кожна Сторона застосовує своє національне законодавство, щоб 
врівноважувати ці антиконкурентні практики, викладені в підпунктах (а), (b) пункту 
1 цієї статті, на своїй території через рішення і заходи, які вона вважає необхідними і 
ефективними для подолання такої практики. Кожна Сторона забезпечує роботу своєї 
установи, що відповідає за вжиття заходів, спрямованих на захист конкуренції. 
Правозастосовні практики відповідних органів Сторін, повинні відповідати 
принципам прозорості, точності, недискримінації та процедурної об'єктивності. 

4. У випадку практики, несумісної з підпунктом (c) пункту 1 цієї статті, такі 
відповідні заходи там, де застосовується СОТ/ГАТТ 1994, можуть бути вжиті тільки 
згідно з процедурами та на умовах, викладених у СОТ/ГАТТ 1994 та будь-якому 
іншому відповідному документі, погодженому під егідою СОТ, який застосовується 
у відносинах між Сторонами. 

5. Положення пункту 1 цієї статті також поширюються на діяльність державних 
підприємств та підприємств, яким Сторони надають спеціальні або виключні права, 
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тільки якщо застосування цих положень не перешкоджає виконанню, згідно із 
законом або фактично, відповідних державних завдань, покладених на них.  

6. Ніщо у пункті 5 цієї статті не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає 
будь-якій Стороні створювати або зберігати державні підприємства, надавати 
підприємствам спеціальні або виключні права або залишати в силі такі права. 

7. Положення пунктів 1 та 5 цієї статті не повинні тлумачитись як такі, що 
створюють будь-які прямі зобов‘язання для підприємств. 

8. Сторони визнають важливість співробітництва та проведення консультацій з 
метою припинення антиконкурентних практик, зазначених у пунктах 1 і 3 цієї статті, 
або усунення їх негативного впливу на торгівлю. Сторони можуть здійснювати таке 
співробітництво та проводити консультації через свої компетентні органи. 
Співробітництво включатиме обмін відповідною інформацією, доступною Сторонам. 
Жодна Сторона не повинна розкривати інформацію, яка є конфіденційною, 
відповідно до її законодавства. 

9. У разі проведення однією із Сторін розслідування з приводу конкуренції проти 
підприємств, розташованих на території іншої Сторони, якщо Сторона, що проводить 
розслідування, запрошує іншу Сторону до співпраці у наданні офіційних документів, 
необхідних для розслідування, Сторона, яка отримала запит, робить все від неї 
залежне для вчасного надання відповідних документів через компетентні державні 
установи. 

10. За винятком права на консультації відповідно до пункту 8 цієї статті, жодна зі 
Сторін не може вдаватися до врегулювання суперечок відповідно до Розділу VІII цієї 
Угоди з будь-якого питання, що виникає згідно з цією статтею. 

 
РОЗДІЛ VIІІ 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК 
 

Стаття VIII.1 
Сфера дії та застосування 

 
1. Положення цього Розділу застосовуються до врегулювання спорів, що 
стосуються тлумачення або застосування цієї Угоди, якщо інше не передбачено цією 
Угодою. 
 
2. Спори щодо будь-яких питань, що виникають як у рамках цієї Угоди, так і 
Угоди СОТ, можуть вирішуватися у будь-якому форумі на розсуд Сторони-позивача. 
Обраний форум буде використовується для виключення іншого. 
 
3. Для цілей пункту 2, процес вирішення спорів відповідно до Угоди СОТ 
вважається розпочатим на підставі подання Стороною запиту про створення групи 
експертів згідно з статтею 6 (Створення груп експертів) Домовленості про вирішення 
спорів, що міститься у Додатку 2 до Угоди СОТ, тоді як процедура вирішення спорів 
відповідно до цієї Угоди вважається ініційованою у разі подання запиту про 
створення Арбітражної Групи відповідно до пункту 1 статті VІІI.4 цієї Угоди.  
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4. Перш ніж Сторона розпочне процедуру вирішення спорів згідно з Угодою СОТ 
проти іншої Сторони, ця Сторона повідомляє іншу Сторону про свій намір. 

 
Стаття VIII.2 

Добрі послуги, примирення чи посередництво 
 

1. Добрі послуги, примирення і посередництво – це процедури, які застосовуються 
добровільно, якщо Сторони погодяться на це. Вони можуть початися, бути 
призупинені і бути завершені на будь-якому етапі процедури вирішення спорів між 
Сторонами за цією Угодою. Вони можуть продовжуватися, поки тривають процедури 
Арбітражної Групи, створеною відповідно до цього розділу. 
 
2. Процедури, пов’язані з добрими послугами, примиренням або посередництвом, 
є конфіденційними та не обмежують права Сторін у будь-яких провадженнях за цією 
Угодою. 

 
Стаття VIII.3 
Консультації 

 
1. Сторони повинні досягати згоди щодо тлумачення і застосування цієї Угоди, а 
також докладати зусиль шляхом співробітництва та консультацій з метою досягнення 
взаємоприйнятного вирішення будь-якого питання, яке може виникнути відповідно 
до цієї Угоди. 

2. Сторона може звернутися із запитом про проведення консультацій з іншою 
Стороною, якщо вона вважає, що захід або інше питання суперечать цій Угоді. 
Сторона, що звертається з запитом про проведення консультацій, направляє 
відповідний письмовий запит іншій Стороні, у якому зазначаються причини подання 
запиту, зокрема спірний захід та правову підставу запиту, а також надається достатня 
інформація для розгляду цього питання. 
 
3. Сторона, до якої подається запит, надає відповідь на цей запит протягом 10 днів 
після дати його отримання. Консультації проводяться у Комітеті за винятком 
випадків, коли Сторона, яка зробила запит, і Сторона, яка одержала запит, 
домовляться про інше.  
 
4. Консультації починаються протягом 30 днів з дати отримання запиту про 
проведення консультацій. Консультації з невідкладних питань, у тому числі стосовно 
швидкопсувних товарів, розпочинаються протягом 15 днів після отримання запиту 
про проведення консультацій.  
 
Якщо Сторона, до якої звернулися із запитом, не відповідає на нього протягом 10 
днів або не вступає в консультації протягом 30 днів з дати отримання запиту про 
проведення консультацій, або протягом 15 днів з невідкладних питань, Сторона, що 
подала запит про проведення консультацій, має право подати запит про створення 
Арбітражної Групи у відповідності із статтею VІІI.4 цієї Угоди. 
 
5. Сторони спору повинні надати достатню інформацію для здійснення повної 
перевірки того, яким чином захід чи інші дії можуть впливати на тлумачення та 
застосування цієї Угоди, а також зберігати конфіденційність будь-якої 
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конфіденційної або приватної інформації, якою було обміняно в ході консультацій, 
таким же чином, як і Сторона, що її надала. 
 
6. Консультації проводяться на території Сторони, до якої направлено запит, якщо 
Сторони не домовляться про інше, у тому числі через використання будь-яких 
доступних технологічних засобів. 
 
7. Консультації повинні бути конфіденційними і не обмежувати прав Сторін у 
будь-яких подальших процедурах. 

Стаття VIII.4 
Створення Арбітражної Групи  

 
1. Сторона-позивач може подати запит про створення Арбітражної Групи якщо: 
 

(a) Сторона-відповідач не відповідає на запит про проведення консультацій 
відповідно до визначених у статті VІІI.3 цієї Угоди строків; 
 
(b) консультації, зазначені у статті VI.3 цієї Угоди, не було проведено або 
вони не вирішили спір протягом 60 днів, або 30 днів з невідкладних питань, у 
тому числі стосовно швидкопсувних товарів, після дати отримання запиту про 
проведення консультації Стороною- відповідачем;  

 
2. Сторона-позивач подає письмовий запит про створення Арбітражної Групи 
Стороні- відповідачу, зазначаючи причини подання запиту, конкретні заходи або 
інші питання, і надаючи коротке викладення правових підстав запиту, зокрема із 
посилання на відповідні положення цієї Угоди та фактичну підставу для подання 
запиту. 
 

Стаття VIII.5 
Список кандидатів до Арбітражної групи 

 
1. Сторони повинні протягом одного року після набрання чинності цієї Угодою 
створити і вести список з 15 осіб, які мають бажання і можуть виконувати функції 
арбітрів. При формуванні списку Сторони можуть враховувати індикативний перелік 
урядових та неурядових осіб, створений СОТ. 
 
2. Кожна Сторона призначає до 5 осіб до списку. Спільний комітет ухвалює рішення 
щодо решти 5 осіб. Сторони зобов’язані вжити заходів, необхідних для ведення 
списку, і повинні прагнути досягти консенсусу щодо призначення осіб. Якщо якась зі 
Сторін не внесе осіб до списку, Сторони все одно можуть подавати запит про 
створення Арбітражної Групи. 
 
3. Ці особи не повинні бути громадянами жодної із Сторін, мати звичне місця 
проживання в країнах Сторін, бути працевлаштованими жодною зі Сторін, а також не 
розглядати суперечку в будь-якій якості, до якої були залучені Сторони. 
 

Стаття VIII.6 
Склад Арбітражної Групи  

 
1. Арбітражна група складається з трьох членів.  
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2. Кожна Сторона протягом 20 днів з дати направлення запиту визначає одного 
члена з списку кандидатів до Арбітражної групи, створеного відповідно до статті 
VІІI.5. 

 
3. Арбітри, визначені Сторонами, обирають протягом 20 днів з дати направлення 

третього арбітра, який буде виконувати функції Голови. 
 

4. Якщо будь-який член Арбітражної Групи не був призначений відповідно до 
пунктів 1 і  цієї статті, будь-яка сторона спору може звернутися до Генерального 
секретаря Постійної палати третейського суду в Гаазі (ППТС) призначити 
відсутнього члена Арбітражної Групи протягом наступних 30 днів. 
 
5. Для цілей пунктів 2 і 3 у випадку, якщо Генеральний секретар ППТС є 
громадянином будь-якої із Сторін, заступник Генерального секретаря ППТС або 
наступній за посадою посадовій особі, яка не є громадянином жодної із Сторін, буде 
запропоновано зробити необхідні призначення. 
 
6. Датою створення Арбітражної групи є дата призначення її Голови. 

 
7. Всі члени Арбітражної Групи мають: 
 

(a) бути обрані суворо на основі об'єктивності, надійності та розумного 
судження та; 
(b) мати спеціальні знання або досвід у права, міжнародної торгівлі або інших 
питань, що стосуються цієї Угоди, або у вирішення спорів, що виникають у 
рамках міжнародних торговельних угод;  
 
(c) бути незалежними, виконувати свої обов'язки відповідно до компетенції 
та не бути пов’язаними і не отримувати вказівок з боку будь-якої Сторони або 
організації, пов’язаної з цим спором; 
 
(d) не бути залученими до альтернативних процедур вирішення спорів, на яку 
посилається ця Угода, стосовно того самого спору.  
 

Стаття VIII.7  
Повноваження  

 
1. Якщо Сторони не домовилися про інше, Арбітражній Групі повинні бути надані 
наступні повноваження протягом 20 днів з дати отримання запиту про створення 
Арбітражної Групи: 
 

“Розглянути, у світлі відповідних положень цієї Угоди питання, зазначені у 
запиті про створення Арбітражної Групи відповідно до статті VІІI.4, і зробити 
правові висновки та висновки щодо фактів разом із обґрунтуванням, чи 
відповідає оскаржуваний захід цій Угоді, та надати письмовий звіт для 
вирішення спору. Якщо Сторони погодяться, Арбітражна Група може надати 
рекомендації щодо вирішення спору.” 
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Стаття VIII.8 
Процедури Арбітражної Групи  

 
1. Якщо Сторони не домовляться про інше, Арбітражна Група дотримується 
правил процедури, прийнятими Спільним комітетом на його першому засіданні після 
набрання чинності цієї Угоди. Арбітражна Група може за погодженням із Сторонами 
прийняти додаткові правила процедури, що не суперечать правилам, прийнятим 
Спільним комітетом. 
 
2. За погодженням зі Сторонами Спільний комітет може попросити Генерального 
секретаря ППТС забезпечити вирішення організаційних питань правил процедури 
Арбітражної Групи. 
 
3. Арбітражна Група розглядає питання, зазначені у запиті про створення 
Арбітражної Групи у світлі відповідних положень цієї Угоди, які тлумачаться 
відповідно до правил тлумачення міжнародного публічного права. 
 
4. Якщо Сторони спору не домовляться про інше, слухання Арбітражної Групи 
проводяться на території Сторони-відповідача. Мовою будь-якого провадження є 
англійська. Слухання Арбітражної Групи є закритими, якщо Сторони спору не 
домовляться про інше. 
 
5. З Арбітражною Групою не має бути жодних ex parte комунікацій щодо питань, 
що розглядаються. 
 
6. Сторони мають: 
 

(а) мати можливість надати щонайменше одне письмове подання; 
 
(b) мати можливість бути присутніми на слуханнях та засіданнях Арбітражної 
Групи; 
 
(с) передавати всю інформацію чи письмові подання, письмові версії усних 
заяв та відповідей на питання, поставлених Арбітражною Групою, іншій 
Стороні спору, одночасно з поданням Арбітражній Групі; 
(d) зберігати конфіденційність будь-якої інформації, наданої іншою 
Арбітражній Групі, яку ця Сторона визначила як конфіденційну. 

 
7. Обговорення Арбітражної Групи та документи, що подані до неї, повинні бути 
конфіденційними.  
 
8.  Сторона, яка стверджує, що захід, який вжито іншою Стороною, не відповідає 
положенням цієї Угоди, несе обов’язок доказування такої невідповідності. Сторона, 
яка стверджує, що захід підпадає під виняток згідно з цією Угодою, несе обов’язок 
доказування, що виняток застосовується. 
 
9. Арбітражна Група повинна консультуватись із Сторонами, якщо це необхідно, 
та надавати належні можливості для вироблення взаємоприйнятного рішення. 
 
10. Арбітражна Група повинна прагнути приймати свої рішення, включаючи свій 
звіт, шляхом консенсусу. У разі неможливості досягнення Арбітражною Групою 
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консенсусу, її рішення, включаючи звіт, можуть прийматися більшістю голосів. Будь-
який член Арбітражної Групи може висловлювати окремі думки з питань, що не 
погоджені одноголосно. Арбітражна Група не може розголошувати, які члени 
відносяться до більшості, чи до меншості щодо прийнятого рішення. 
 
11. На запит Сторони або за власною ініціативою та згідно із умовами, про які 
Сторони можуть домовитися протягом 10 днів, Арбітражна Група може шукати 
інформацію з будь-якого відповідного джерела та може консультуватись з 
експертами для отримання їхньої думки або консультації з певних аспектів справи. 
Арбітражна Група надає Сторонам копії будь-якої отриманої думки чи консультації 
та можливість представити свої коментарі.  
 
12. Незважаючи на пункт 6, будь-яка із Сторін може робити публічні заяви про свої 
погляди щодо спору, але повинна зберігати конфіденційність інформації та 
письмових документів, поданих іншою Стороною до Арбітражної групи, якщо така 
інформація була визначена іншою Стороною як конфіденційна. Якщо Сторона 
надала інформацію чи письмові подання, визначені як конфіденційні, ця Сторона 
протягом 30 днів після запиту іншої Сторони надає неконфіденційний короткий 
виклад цієї інформації, яка може бути в подальшому оприлюднена. 
 
13. Кожна Сторона несе витрати, пов’язані з веденням провадження, у рівних 
частках. До дати створення Арбітражної Групи Сторони домовляються про 
винагороду та витрати, які підлягають виплаті арбітрам та їхнім помічникам, якщо 
такі є, які повинні відповідати практиці СОТ або ґрунтуватися на стандартах схожих 
міжнародних механізмів вирішення спорів у двосторонніх чи багатосторонніх 
угодах. Суми, які підлягають сплаті арбітрам, не включають жодних можливих 
податків або зборів, що застосовуються до гонорару арбітрів. Сторони зобов’язані 
сплачувати будь-які такі податки або збори. 

 
Стаття VIII.9 

Звіт Арбітражної Групи 
 

1. Звіт Арбітражної Групи складається без присутності Сторін. Арбітражна Група 
повинна обґрунтовує свій звіт відповідними положеннями цієї Угоди та базуючись на 
поданнях і аргументах Сторін та може брати до уваги будь-яку іншу відповідну 
інформацію, надану Арбітражній Групі. 
 
2. За загальним правилом Арбітражна Група повинна надати Сторонам проміжний 
звіт, що містить її висновки і рішення, не пізніше ніж через 90 днів з дати створення 
Арбітражної групи. У будь-якому випадку це не може бути пізніше ніж через 5 
місяців з цієї дати.  
 
3. Сторона може надати Арбітражній Групі письмові коментарі щодо проміжного 
звіту з урахуванням обмежень, які можуть бути встановлені Арбітражною Групою. 
Після розгляду цих коментарів Арбітражна Група за власною ініціативою або на 
запит Сторони може: 
 

(а) зробити запит про точку зору Сторони; 
 
(b) переглянути свій звіт; або 
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(с) провести додаткові дослідження, які вважатиме за доцільне. 
 
4. Арбітражна група надає Сторонам спору остаточний звіт протягом 30 днів з 
дати отримання ними проміжного звіту. 
 
5. Щодо невідкладних питаннях, включаючи ті, що стосуються швидкопсувних 
товарів, Арбітражна Група докладає всіх зусиль, щоб надати Сторонам свій 
проміжний та остаточний звіти протягом половини часових строків, передбачених 
пунктом 2 цієї статті. У будь-якому надати, для цілей цього пункту, Арбітражна 
Група повинна видати свій проміжний звіт протягом 60 днів, а остаточний звіт – 
протягом 120 днів. Арбітражна Група вирішує, чи є справа невідкладною, протягом 
десяти днів після її створення. 
 
6. Звіт повинен містити як описову частину, яка узагальнює подання та аргументи 
Сторін, так і висновки та рішення Арбітражної Групи. Якщо Сторони погоджуються, 
Арбітражна Група може надавати у своєму звіті рекомендації для вирішення спору. 
Висновки та рішення Арбітражної Групи та, якщо доречно, будь-які рекомендації, не 
можуть додавати чи зменшувати права та обов’язки Сторін, передбачені цією 
Угодою. 
 
7. Остаточний звіт, так само як і будь-яке рішення згідно з будь-яким положенням 
цього Розділу, повинні надаватися Сторонам. 
 
8. Будь-які висновки та рішення Арбітражної Групи згідно з будь-яким 
положенням цього Розділу є остаточними і обов’язковими для Сторін спору. 
 
9. Звіт Арбітражної Групи є публічно доступним у повному обсязі, за винятком 
конфіденційної інформації та якщо Сторони не домовляться про інше. 

 
Стаття VIII.10 

Призупинення або завершення розгляду спору Арбітражною Групою 
 

1. Якщо сторони спору домовляться, Арбітражна Група може призупинити свою 
роботу в будь-який час на строк, що не перевищує 12 місяців. У разі такого 
призупинення строки роботи Арбітражної Групи подовжуються на час, протягом 
якого робота була призупинена. Якщо робота Арбітражної Групи була призупинена 
більш, ніж на 12 місяців, повноваження Арбітражної Групи щодо розгляду спору 
втрачають силу, якщо Сторони спору не домовляться про інше. 
2. Сторона-позивач, може у будь-який час до опублікування остаточного звіту 
відкликати свою скаргу. Таке відкликання не позбавляє її права подати нову скаргу 
щодо того самого питання пізніше. 
 
3. Сторони спору можуть у будь-який час погодитись припинити розгляд спору 
Арбітражною Групою, створеною згідно з цією Угодою, спільно повідомивши про це 
Голову цієї Арбітражної Групи. 
 
4. Арбітражна Група може на будь-якому етапі розгляду до видання остаточного 
звіту запропонувати сторонам спору спробувати вирішити спір мирним шляхом. 
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Стаття VIII.11 
Виконання остаточного звіту Арбітражної Групи 

 
1. Сторона повинна негайно виконати рішення Арбітражної Групи. Якщо рішення 
неможливо здійснити негайно, сторони спору повинні намагатися домовитися про 
обґрунтований строк для виконання рішення Арбітражної Групи. У разі відсутності 
такої домовленості, протягом 30 днів, і з невідкладних питань, у тому числі щодо 
швидкопсувних товарів, протягом 15 днів, з дати видачі остаточного звіту сторона 
спору може звернутися до Арбітражної Групи з проханням визначити обґрунтований 
строк для виконання рішення Арбітражної Групи з огляду на конкретні обставини 
ситуації. Рішення Арбітражної Групи має бути винесено протягом 30 днів, а щодо 
невідкладних питань, у тому числі щодо швидкопсувних товарів, протягом 15 днів з 
моменту запиту. 
 
2. Сторона-відповідач повідомляє іншу сторону суперечки про захід, вжитий для 
виконання рішення Арбітражної Групи, а також надає детальний опис, як захід 
забезпечує відповідність із Угодою, достатній, щоб дозволити іншій стороні оцінити 
захід до закінчення обґрунтованого строку, визначеного відповідно до пункту 1. 
 
3. У разі якщо сторони не погодяться щодо існування заходу для виконання 
рішення Арбітражної Групи, або відповідності цього заходу рішенню Арбітражної 
Групи, такий спір вирішується тією ж Арбітражною Групою до того, як Стороною 
може вимагатися компенсація або призупинення зобов’язань відповідно до статті 
VІІI.12. Рішення Арбітражної Групи, як правило, виноситься протягом 90 днів. 

 
Стаття VIII.12 

Компенсація і призупинення переваг 
 

1. Якщо Сторона-відповідач не повідомляє про заходи з метою виконання рішення 
Арбітражної Групи до закінчення обґрунтованого строку, або повідомляє Сторону-
скаржника про те, що рішення Арбітражної Групи не може бути виконаним, або 
Арбітражна Група, яка спір справу відповідно до пункту 3 статті VIII.11, вирішує, що 
Сторона-відповідач не може усунути невідповідності протягом обґрунтованого 
строку, Сторона-відповідач, якщо цього вимагає Сторона-скаржник, повинна 
розпочати консультації з метою погодження взаємоприйнятної компенсації. Якщо 
такої домовленості не було досягнуто протягом 20 днів після запиту, Сторона-
скаржник має право призупинити застосування гарантованих цією Угодою переваг, 
але лише рівнозначно до заходу, який Арбітражна Група визначила як такий, що не 
відповідає цій Угоді. 
 
2. При розгляді того, які переваги або зобов’язання слід припинити, сторона-
позивач повинна спочатку добиватися припинення переваг, які стосуються того 
самого сектору або секторів, що й сектори, які зазнали негативного впливу від 
застосування заходу або дій, що визнані Арбітражною Групою відповідно до статті 
VІІI.9 такими, що не відповідають цій Угоді. Якщо Сторона-скаржник вважає, що 
припинення переваг, які стосуються того самого сектору, неможливе або 
неефективне, то вона може призупинити переваги в інших секторах. При визначенні 
переваг, які слід призупинити, Сторона-скаржник повинна звертати увагу на ті 
переваги, призупинення яких заважатиме виконанню положень цієї Угоди у 
найменшій мірі. 
 



48 
 

3. Сторона-скаржник повідомляє іншу Сторону про переваги, які вона має намір 
призупинити, підстави для такого призупинення і час, коли таке призупинення 
почнеться, не пізніше, ніж за 30 днів до призупинення переваг. Протягом 15 днів 
після повідомлення, Сторона-відповідач може звернутися до первинної Арбітражної 
Групи для винесення рішення щодо того, чи переваги, які Сторона-скаржник має 
намір призупинити, рівнозначні тим, яким було завдано шкоди прийнятим заходом, 
який визнаним таким, що не відповідає цій Угоді, а також вирішити, чи 
запропоноване призупинення відповідає пунктам 1 і 2 цієї статті. Рішення 
Арбітражної Групи має бути прийнято протягом 45 днів після такого запиту. 
Переваги не повинні призупинятися поки Арбітражна Група не прийме відповідного 
рішення.  
 
4. Компенсація і призупинення переваг є тимчасовими заходами і повинні 
застосовуватись Стороною-скаржником лише до моменту, поки захід або дію, які 
визнані такими, що не відповідають цій Угоді, не буде усунуто або змінено з метою 
приведення їх у відповідність до цієї Угодою або поки сторони спору не вирішать 
спір іншим способом. 
 
5. За запитом сторони суперечки, первинна Арбітражна Група приймає рішення про 
відповідність остаточному звіту будь-яких впроваджених заходів, прийнятих після 
призупинення переваг та згідно з цим рішенням вирішує щодо припинення чи зміни 
призупинення переваг. Рішення Арбітражної Групи виноситься протягом 30 днів з 
дати такого запиту. 

Стаття VIII.13 
Інші положення 

 
1. Якщо це можливо, Арбітражна Група, про яку йдеться у статтях VIII.11 і 
VIII.12, повинна складається з тих самих членів що і Арбітражної Групи, яка видала 
остаточний звіт. Якщо член первинного складу Арбітражної Групи недоступний, 
призначення нового члена Арбітражної Групи повинне проводитися відповідно до 
процедури відбору до первинного складу Арбітражної групи. 
 
1. Будь-який період часу, зазначений у цьому розділі, може бути змінений за 
взаємною згодою Сторін.  

 
РОЗДІЛ IХ 

ПРОЗОРІСТЬ, ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ,  
ВИЛУЧЕННЯ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття IХ.1 
Прозорість 

 
1. Сторони публікують або іншим чином оприлюднюють свої закони, 
нормативно-правові акти, судові рішення, адміністративні постанови загального 
застосування та їхні відповідні міжнародні угоди, що можуть впливати на дію цієї 
Угоди. 

2. Сторони невідкладно відповідають на конкретні запитання і надають на запит 
інформацію одна одній з питань, зазначених у пункті 1 цієї статті. Вони не 
зобов'язані розкривати конфіденційну інформацію. 
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Стаття IХ .2  
Загальні винятки та винятки з питань безпеки 

 
Для цілей цієї Угоди статті XX і XXI ГАТТ 1994 року та пояснювальні примітки до 
неї та статті XIV і XIV bis GATS включено до цієї Угоди та є невід’ємною її 
частиною, mutatis mutandis.  

Стаття IХ.3  
Труднощі платіжного балансу 

 
1. Сторони намагатимуться уникати введення обмежувальних заходів для цілей 
платіжного балансу.  

2. Сторона, яка переживає серйозні труднощі з платіжним балансом або знаходиться 
під їх безпосередньою загрозою, може відповідно до умов, встановлених ГАТТ 1994 і 
Домовленістю СОТ про положення ГАТТ 1994 щодо платіжного балансу, прийняти 
обмежувальні заходи щодо торгівлі, які мають обмежену тривалість і 
недискримінаційний характер, і не можуть виходити за межі того, що необхідно для 
виправлення ситуації з платіжним балансом.  

3. Сторона, яка вживає захід відповідно до цієї статті, негайно повідомляє про це 
іншу Сторону. 

Стаття IХ.4 
Утворення Спільного Комітету 

 
1. Цим створюється Спільний комітет з метою забезпечення належного та 
ефективного виконання цієї Угоди. 
 
2. Завданнями Спільного Комітету є: 
 

(a) контролювати і здійснювати нагляд за виконанням цієї Угоди, зокрема, за 
допомогою повного перегляду застосування положень цієї Угоди, з належною 
увагою до будь-яких конкретних переглядів, що передбачені цією Угодою; 
 
(b) стежити за можливістю подальшого усунення бар'єрів в торгівлі та інших 
обмежувальних заходів, що стосуються торгівлі між Сторонами; 
 
(c) здійснювати нагляд за подальшим розвитком цієї Угоди; 
 
(d) докладати зусиль до вирішення спорів, які можуть виникати у зв’язку з 
тлумаченням або застосуванням цієї Угоди; 
 
(e) проводити консультації якщо Сторона вимагає застосування 
надзвичайних захисних заходів у зв’язку з істотним шкідливим впливом на 
один з її секторів послуг внаслідок впровадження цієї Угоди; 
 
(f) розглядати будь-які інші питання, що можуть стосуватися дії цієї Угоди. 
 
(g) вивчати шляхи посилення двосторонніх інвестиційних відносин ; та  
 
(h) розглядати зміни до цієї Угоди.  
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3. Спільний Комітет проводить засідання в міру необхідності на запит однієї із 
Сторін, але зазвичай не менше, ніж один раз на рік, погодивши дату та місце. 

 
Стаття IХ.5 

Процедури Спільного Комітету 
 

1. Спільний Комітет приймає рішення та надає рекомендації шляхом консенсусу 
Сторін. 
 
2. Спільний комітет очолюють представники обох Сторін на рівні міністрів або 
уповноважені ними відповідні особи, які приймають на своєму першому засіданні 
власні правила процедури. 
3. Спільний комітет може прийняти рішення про створення таких підкомітетів і 
робочих груп, які він вважає необхідними для надання йому допомоги у виконанні 
його завдань. 
 

 Стаття IХ.6 
Виконання зобов’язань 

 
Сторони вживають усіх заходів, необхідних для забезпечення досягнення цілей цієї 
Угоди та виконання своїх зобов'язань за цією Угодою. 

Стаття IХ .7 

Додатки 
 
Додатки є її невід'ємною її частиною.  

Стаття IХ.8  
Поправки 

 
Зміни до цієї Угоди, а також Додатків, набирають чинності в перший день 

другого місяця після отримання останнього письмового повідомлення 
дипломатичними каналами, яким Сторони повідомляють одна одну про те, що всі 
необхідні вимоги, передбачені їх національним законодавством на момент набрання 
чинності цією Угодою, були виконані. 

 
Стаття IХ.9  

Чинність та припинення дії Угоди 
 

1. Ця Угода укладається на необмежений термін. 
 
2. Кожна Сторона цієї Угоди може припинити дію цієї Угоди шляхом надання 
письмового повідомлення іншій Стороні. Припинення дії цієї Угоди набирає 
чинності в перший день сьомого місяця після дати отримання повідомлення іншою 
Стороною. 

 
Стаття IХ.10 
Перегляд Угоди 

 
1. Якщо будь-яка із Сторін вважає, що було б корисним та і в інтересах економік 
Сторін розвивати відносини, встановлені цією Угодою, шляхом їх поширення на 
сфери, нею не охоплені, Сторона подає обґрунтований запит іншій Стороні.  
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2. Сторони не пізніше ніж через два роки після дати набрання чинності цією 
Угодою доручають Спільному комітету розглянути цей запит, провести переговори 
щодо заміни, модернізації будь-яких існуючих сфер цієї Угоди та розширення 
охоплення цієї Угоди на додаткові сфери Угоди та, за необхідності, надавати їм 
рекомендації. Переговори можуть включати, але не обмежуватися: торгівлю 
товарами, торгівлю послугами, сталий розвиток, навколишнє середовище, зміна 
клімату, робоча сила, цифрова економіка, малі та середні підприємства та 
інтелектуальна власність. 

 
Стаття VII.11 

Набрання чинності 
 

Ця Угода набирає чинності у перший день другого місяця після дати отримання 
дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, яким Сторони 
інформують одна одну про те, що всі необхідні вимоги, передбачені їх 
національними законодавствами для набрання чинності цією Угодою, виконані. 
 
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчезазначені, належним чином уповноважені на те 
представники підписали цю Угоду. 
 
УКЛАДЕНО у м.  Київ 3 лютого 2022 року в двох примірниках, кожний українською, 
турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі 
розбіжностей у тлумаченні, текст англійською мовою має переважну силу.  

  

 
 
 

 

Від Уряду України   Від Уряду Турецької Республіки  
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ДОДАТОК І 

СКАСУВАННЯ ТАРИФІВ 

ТАБЛИЦЯ А 

Тарифний графік України 

Всі тарифні квоти для поставок в Україну розподіляються за принципом "перший прийшов – 
перший обслуговується". 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0101 29 10 00 - - - для забою 5 5 
0101 29 90 00 - - - інші 5 5 
0101 30 00 00 - віслюки 5 5 
0101 90 00 00 - інші 5 5 
0102 29 10 00 - - - масою не більш як 80 кг 5 5 
0102 29 21 00 - - - - для забою 5 5 
0102 29 29 00 - - - - інші 5 5 
0102 29 41 00 - - - - для забою 5 5 
0102 29 49 00 - - - - інші 15 7 
0102 29 51 00 - - - - - для забою 5 5 
0102 29 59 00 - - - - - інші 5 5 
0102 29 61 00 - - - - - для забою 5 5 
0102 29 69 00 - - - - - інші 5 5 
0102 29 91 00 - - - - - для забою 5 5 
0102 29 99 00 - - - - - інші 5 5 
0102 39 10 00 - - - свійські види 5 5 
0102 39 90 00 - - - інші 5 5 
0102 90 91 00 - - - свійські види 5 5 
0102 90 99 00 - - - інші 5 5 
0103 91 10 00 - - - свійські види 5 7 
0103 91 90 00 - - - інші 5 7 
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 

160 кг, що опоросилися принаймні 
один раз 

8 7 

0103 92 19 00 - - - - інші 8 7 
0103 92 90 00 - - - інші 8 7 
0105 94 00 90 - - - інші 10 5 
0105 99 10 00 - - - качки 10 5 
0105 99 20 00 - - - гуси 10 5 
0105 99 30 00 - - - індики 10 5 
0105 99 50 00 - - - цесарки 10 5 
0106 11 00 90 - - - інші 10 5 
0106 12 00 90 - - - інші 10 5 
0106 13 00 00 - - верблюди та інші тварини 

родини верблюдячих (Camelidae) 
10 5 

0106 14 10 00 - - - кролі свійські 10 5 
0106 14 90 00 - - - інші 10 5 
0106 19 00 90 - - - - інші 10 5 
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HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0106 20 00 90 - - інші 10 5 
0106 31 00 90 - - - інші 10 5 
0106 32 00 90 - - - інші 10 5 
0106 33 00 90 - - - інші 10 5 
0106 39 10 90 - - - - інші 10 5 
0106 39 80 90 - - - - інші 10 5 
0106 41 00 00 - - бджоли 10 5 
0106 49 00 90 - - інші 10 5 
0106 90 00 90 - - інші 10 5 
0201 10 00 00 - туші та половини туш 15 7 
0201 20 20 00 - - компенсовані четвертини 15 7 
0201 20 30 00 - - нерозділені або розділені передні 

четвертини 
15 7 

0201 20 50 00 - - нерозділені або розділені задні 
четвертини 

15 7 

0201 20 90 00 - - інші 15  20% зниження за 5 років 
0201 30 00 00 - обвалені 15 7 
0202 10 00 00 - туші та половини туш 15 7 
0202 20 10 00 - - компенсовані четвертини 15 7 
0202 20 30 00 - - нерозділені або розділені передні 

четвертини 
15 7 

0202 20 50 00 - - нерозділені або розділені задні 
четвертини 

15 7 

0202 20 90 00 - - інші 15  20% зниження за 5 років 
0202 30 10 00 - - передні четвертини, цілі або 

розрубані як максимум на п'ять 
частин, кожна четвертина може 
бути лише в одному блоці; 
компенсовані четвертини - у двох 
блоках, при цьому один з передніми 
четвертинами, цілими або 
розрубаними щонайбільше на п'ять 
частин, а другий з її задніми 
четвертинами, за винятком філе, 
одним шматком 

15 7 

0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова 
частина та грудинка 

15  20% зниження за 5 років 

0202 30 90 00 - - інші 15  20% зниження за 5 років 
0203 11 10 00 - - - свійських свиней 12 Виключення 
0203 11 90 00 - - - інші 12 Виключення 
0203 12 11 00 - - - - окости та їх відруби 12 Виключення 
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх відруби 12 Виключення 
0203 12 90 00 - - - інші 12 Виключення 
0203 19 11 00 - - - - передній край та його відруби 12 Виключення 
0203 19 13 00 - - - - корейка та її відруби, 

необвалені 
12 Виключення 
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HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та 
її відруби 

12 Виключення 

0203 19 55 00 - - - - - обвалені 12 Виключення 
0203 19 59 00 - - - - - інші 12 Виключення 
0203 19 90 00 - - - інша 12 Виключення 
0203 21 10 00 - - - свійських свиней 10 Виключення 
0203 21 90 00 - - - інші 10 Виключення 
0203 22 11 00 - - - - окости та їх відруби 10 Виключення 
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх відруби 10 Виключення 
0203 22 90 00 - - - інші 10 Виключення 
0203 29 11 00 - - - - передній край та його відруби 10 Виключення 
0203 29 13 00 - - - - корейка та її відруби, 

необвалені 
10 Виключення 

0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та 
її відруби 

10 Виключення 

0203 29 55 00 - - - - - обвалені 10 Виключення 
0203 29 59 00 - - - - - інші 10 Виключення 
0203 29 90 00 - - - інша 10 Виключення 
0204 10 00 00 - туші та половини туш ягнят, свіжі 

або охолоджені 
10 5 

0204 21 00 00 - - туші та половини туш 10 5 
0204 22 10 00 - - - передні четвертини короткого 

розрубу 
10 5 

0204 22 30 00 - - - хребтові краї спинної частини 
і/або ниркові частини 

10 5 

0204 22 50 00 - - - тазостегнові частини з 
гомілками 

10 5 

0204 22 90 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0204 23 00 00 - - обвалена 10 5 
0204 30 00 00 - туші та половини туш ягнят, 

морожені 
10 5 

0204 41 00 00 - - туші та половини туш 10 5 
0204 42 10 00 - - - передні четвертини короткого 

розрубу 
10 5 

0204 42 30 00 - - - хребтові краї спинної частини 
і/або ниркові частини 

10 5 

0204 42 50 00 - - - тазостегнові частини з 
гомілками 

10 5 

0204 42 90 00 - - - інші 10 7 
0204 43 10 00 - - - ягнят 10 5 
0204 43 90 00 - - - інші 10 7 
0204 50 11 00 - - - туші та половини туш 10 5 
0204 50 13 00 - - - передні четвертини короткого 

розрубу 
10 5 
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HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0204 50 15 00 - - - хребтові краї спинної частини 
і/або ниркові частини 

10 5 

0204 50 19 00 - - - тазостегнові частини з 
гомілками 

10 5 

0204 50 31 00 - - - - відруби, необвалені 10 5 
0204 50 39 00 - - - - відруби, обвалені 10 5 
0204 50 51 00 - - - туші та половини туш 10 5 
0204 50 53 00 - - - передні четвертини короткого 

розрубу 
10 5 

0204 50 55 00 - - - хребтові краї спинної частини 
і/або ниркові частини 

10 5 

0204 50 59 00 - - - тазостегнові частини з 
гомілками 

10 5 

0204 50 71 00 - - - - відруби, необвалені 10 5 
0204 50 79 00 - - - - відруби, обвалені 10 5 
0205 00 20 00 - свіже або охолоджене 12 5 
0205 00 80 00 - морожене 12 5 
0206 10 10 00 - - для виробництва 

фармацевтичних продуктів 
15 7 

0206 10 95 00 - - - товста діафрагма і тонка 
діафрагма 

15  20% зниження за 5 років 

0206 10 98 00 - - - інші 15  20% зниження за 5 років 
0206 21 00 00 - - язики 12 7 
0206 22 00 00 - - печінка 15 7 
0206 29 10 00 - - - для виробництва 

фармацевтичних продуктів 
12 7 

0206 29 91 00 - - - - товста діафрагма і тонка 
діафрагма 

12  20% зниження за 5 років 

0206 29 99 00 - - - - інші 12  20% зниження за 5 років 
0206 30 00 00 - свиней, свіжі або охолоджені 15 7 
0206 41 00 00 - - печінка 10 Виключення 
0206 49 00 00 - - інші 10 Виключення 
0206 80 10 00 - - для виробництва 

фармацевтичних продуктів 
15 7 

0206 80 91 00 - - - коней, віслюків, мулів або 
лошаків 

15  20% зниження за 5 років 

0206 80 99 00 - - - овець та кіз 15  20% зниження за 5 років 
0206 90 10 00 - - для виробництва 

фармацевтичних продуктів 
15 7 

0206 90 91 00 - - - коней, віслюків, мулів або 
лошаків 

15 7 

0206 90 99 00 - - - овець та кіз 15 7 
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HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0207 11 10 00 - - - обскубані, напівпатрані, з 
головою та лапами, так звані "83 % 
курчата" 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 11 30 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з шиєю, серцем, 
печінкою та шлунком, так звані "70 
% курчата" 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 11 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, 
лапок, шиї, серця, печінки та 
шлунка, так звані "65 % курчата", 
або в іншому вигляді 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 12 10 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з шиєю, серцем, 
печінкою та шлунком, так звані "70 
% курчата" 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 12 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, 
лапок, шиї, серця, печінки та 
шлунка, так звані "65 % курчата", 
або в іншому вигляді 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 10 00 - - - - обвалені 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 30 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 60 00 - - - - - ніжки та їх частини 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0207 13 70 00 - - - - - інші 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 91 00 - - - - печінка 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 13 99 00 - - - - інші 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 10 00 - - - - обвалені 10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 30 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 60 00 - - - - - ніжки та їх частини 10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 70 00 - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 14 91 00 - - - - печінка 10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0207 14 99 00 - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 24 10 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з шиєю, серцем, 
печінкою та шлунком, так звані "80 
% індики" 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 24 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, 
лапок, шиї, серця, печінки та 
шлунка, так звані "73 % індики", 
або в іншому вигляді 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 25 10 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з шиєю, серцем, 
печінкою та шлунком, так звані "80 
% індики" 

5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 25 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, 
лапок, шиї, серця, печінки і шлунка, 
так звані "73 % індики", або в 
іншому вигляді 

5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 10 00 - - - - обвалені 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 30 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 60 00 - - - - - - гомілки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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Категорія/ 
Преференційний режим 

0207 26 70 00 - - - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 80 00 - - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 91 00 - - - - печінка 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 26 99 00 - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 10 00 - - - - обвалені 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 30 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 60 00 - - - - - - гомілки та їх частини 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 70 00 - - - - - - інші 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0207 27 80 00 - - - - - інші 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 91 00 - - - - печінка 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 27 99 00 - - - - інші 5 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 41 20 00 - - - обскубані, знекровлені, без 
кишок, але непатрані, з головою та 
лапками, так звані "85 % качки" 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 41 30 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з шиєю, серцем, 
печінкою та шлунком, так звані "70 
% качки" 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 41 80 00 - - - обскубані, патрані, без голови, 
лапок, шиї, серця, печінки та 
шлунка, так звані "63 % качки", або 
в іншому вигляді 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 42 30 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з шиєю, серцем, 
печінкою та шлунком, так звані "70 
% качки" 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 42 80 00 - - - обскубані, патрані, без голови, 
лапок, шиї, серця, печінки та 
шлунка, так звані "63 % качки", або 
в іншому вигляді 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 43 00 00 - - печінка жирна, свіжа або 
охолоджена 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 10 00 - - - - обвалені 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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Категорія/ 
Преференційний режим 

0207 44 31 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 61 00 - - - - - ніжки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 71 00 - - - - - палетоти 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 81 00 - - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 91 00 - - - - печінка, крім жирної 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 44 99 00 - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 10 00 - - - - обвалені 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 31 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 61 00 - - - - - ніжки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 71 00 - - - - - палетоти 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 81 00 - - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 93 00 - - - - - жирна 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 95 00 - - - - - інша 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 45 99 00 - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 51 10 00 - - - обскубані, знекровлені, але 
непатрані, з головою та лапками, 
так звані "82 % гуси" 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 51 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з серцем і шлунком чи 
без них, так звані "75 % гуси", або в 
іншому вигляді 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 52 10 00 - - - обскубані, знекровлені, 
непатрані, але з головою та 
лапками, так звані "82 % гуси" 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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0207 52 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови 
та лапок, але з серцем і шлунком чи 
без них, так звані "75 % гуси", або в 
іншому вигляді 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 53 00 00 - - печінка жирна, свіжа або 
охолоджена 

12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 10 00 - - - - обвалені 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 31 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 61 00 - - - - - ніжки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 71 00 - - - - - палетоти 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 81 00 - - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 54 91 00 - - - - печінка, крім жирної 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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0207 54 99 00 - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 10 00 - - - - обвалені 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 31 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 61 00 - - - - - ніжки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 71 00 - - - - - палетоти 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 81 00 - - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 93 00 - - - - - печінка жирна 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 55 95 00 - - - - - інша 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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0207 55 99 00 - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 05 10 - - - заморожені 12 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 05 90 - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 10 00 - - - - обвалені 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 31 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або 
без них 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 61 00 - - - - - ніжки та їх частини 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 81 00 - - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0207 60 91 00 - - - - печінка 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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0207 60 99 00 - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0208 10 10 00 - - свійських кроликів 15 5 
0208 10 90 00 - - інші 15 7 
0208 30 00 00 - приматів 15 7 
0208 40 10 00 - - м'ясо китів 15 5 
0208 40 20 00 - - м'ясо тюленів 15 5 
0208 40 80 00 - - інше 15 5 
0208 50 00 00 - рептилій (включаючи змій і 

черепах) 
15 5 

0208 60 00 00 - верблюдів та інших тварин родини 
верблюдячих (Camelidae) 

15 7 

0208 90 10 00 - - свійських голубів 15 5 
0208 90 30 00 - - дичини, крім кролятини або 

зайчатини 
15 5 

0208 90 60 00 - - північних оленів 15 7 
0208 90 70 00 - - жаб'ячі лапки 15 7 
0208 90 98 00 - - інші 15 7 
0209 10 11 00 - - - свіже, охолоджене, морожене, 

солоне або в розсолі 
15 Виключення 

0209 10 19 00 - - - сушене або копчене 15  20% зниження за 5 років 
0209 10 90 00 - - свинячий жир, відмінний від 

того, що зазначений у товарній 
підкатегорії 0209 10 11 00 або 0209 
10 19 00 

15  20% зниження за 5 років 

0209 90 00 00 - інший 15  20% зниження за 5 років 
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх відруби 20 7 
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх відруби 20 7 
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх відруби 20 7 
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх відруби 20 7 
0210 11 90 00 - - - інші 20 7 
0210 12 11 00 - - - - солоні або в розсолі 10 7 
0210 12 19 00 - - - - сушені або копчені 10 7 
0210 12 90 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0210 19 10 00 - - - - - беконні половини або 

спенсери 
10 7 

0210 19 20 00 - - - - - три чверті свинячого боку 
або серединки 

10 7 

0210 19 30 00 - - - - - передній край і відруби 
переднього краю 

10 7 

0210 19 40 00 - - - - - корейка та її відруби 10 7 
0210 19 50 00 - - - - - інша 10  20% зниження за 5 років 



 
 

16 
 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

0210 19 60 00 - - - - - передній край і відруби 
переднього краю 

10  20% зниження за 5 років 

0210 19 70 00 - - - - - корейки та її відруби 10 7 
0210 19 81 00 - - - - - - обвалена 10 7 
0210 19 89 00 - - - - - - інша 10  20% зниження за 5 років 
0210 19 90 00 - - - інша 10  20% зниження за 5 років 
0210 20 10 00 - - необвалене 15 7 
0210 20 90 00 - - обвалене 15 7 
0210 91 00 00 - - приматів 20 7 
0210 92 10 00 - - - китів, дельфінів, морських 

свиней (ссавців ряду Cetacea); 
ламантинів і дюгонів (ссавців ряду 
Sirenia) 

20 7 

0210 92 91 00 - - - - м'ясо 20  20% зниження за 5 років 
0210 92 92 00 - - - - субпродукти 20  20% зниження за 5 років 
0210 92 99 00 - - - - їстівне борошно з м'яса або 

м'ясних субпродуктів 
20  20% зниження за 5 років 

0210 93 00 00 - - рептилій (включаючи змій і 
черепах) 

20 7 

0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолі 
чи висушена 

20 7 

0210 99 21 00 - - - - - необвалена 20 7 
0210 99 29 00 - - - - - обвалена 20 7 
0210 99 31 00 - - - - північних оленів 20 7 
0210 99 39 00 - - - - інше 20  20% зниження за 5 років 
0210 99 41 00 - - - - - печінка 20 7 
0210 99 49 00 - - - - - інші 20  20% зниження за 5 років 
0210 99 51 00 - - - - - товста діафрагма і тонка 

діафрагма 
20 7 

0210 99 59 00 - - - - - інші 20  20% зниження за 5 років 
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печінка гусей чи 

качок, солона або в розсолі 
20 7 

0210 99 79 00 - - - - - - інші 20  20% зниження за 5 років 
0210 99 85 00 - - - - - інші 20 7 
0210 99 90 00 - - - їстівне борошно з м'яса або 

м'ясних субпродуктів 
20  20% зниження за 5 років 

0301 11 00 00 - - прісноводна 10 3 
0301 19 00 00 - - інша 5 7 
0301 91 10 00 - - - видів Oncorhynchus apache та 

Oncorhynchus chrysogaster 
10 3 

0301 91 90 00 - - - інша 10 3 
0301 92 10 00 - - - довжиною не більш як 12 см 10 7 
0301 92 30 00 - - - довжиною понад 12 см, але не 

більш як 20 см 
10 7 

0301 92 90 00 - - - довжиною понад 20 см 10 7 
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0301 93 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius 
carassius, Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus) 

10 Виключення 

0301 94 10 00 - - - тунець синій, або звичайний 
(Thunnus thynnus) 

10 10 

0301 94 90 00 - - - тунець східний (Thunnus 
orientalis) 

10 10 

0301 95 00 00 - - тунець південний синій (Thunnus 
maccoyii) 

10 10 

0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou та Oncorhynchus rhodurus), 
лосось атлантичний (Salmo salar) і 
лосось дунайський(Hucho hucho) 

10 10 

0301 99 18 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не 
більш як 100 г 

10 10 

0301 99 18 12 - - - - - - осетер російський 
(Acipenser gueldenstaedtii) 

10 Виключення 

0301 99 18 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 Виключення 
0301 99 18 14 - - - - - - білуга (Huso huso) 10 Виключення 
0301 99 18 19 - - - - - - інша 10 Виключення 
0301 99 18 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.) 10 10 
0301 99 18 90 - - - - - інша 10 10 
0301 99 85 10 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 10 
0301 99 85 90 - - - - інша 10 10 
0302 42 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10  50% зниження 
0302 43 90 00 - - - кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus) 
5 Виключення 

0302 73 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius 
carassius, Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus) 

10 Виключення 

0302 81 10 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 10 10 
0303 14 10 00 - - - видів Oncorhynchus apache та 

Oncorhynchus chrysogaster 
5 5 

0303 39 30 00 - - - риба роду Rhombosolea 5 5 
0303 53 90 00 - - - кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus) 
5 Виключення 

0303 55 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus 
trachurus) 

5 5 

0303 55 90 10 - - - - ставрида (Caranx trachurus) 5 5 
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0304 31 00 00 - - тиляпії (Oreochromis spp.) 5 5 
0304 32 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.) 
5 5 

0304 33 00 00 - - латеса нільського (Lates niloticus) 5 5 
0304 39 00 00 - - інше 5 5 
0304 49 10 10 - - - - осетроподібних 

(Acipenseriformes) 
5 Виключення 

0304 49 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 Виключення 
0304 49 10 90 - - - - інших 5 Виключення 
0304 59 10 10 - - - - осетроподібних 

(Acipenseriformes) 
5 5 

0304 59 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 5 
0304 59 10 90 - - - - інших 5 5 
0304 82 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss 

масою більш як 400 г штука 
5 Виключення 

0304 82 50 00 - - - видів Oncorhynchus apache і 
Oncorhynchus chrysogaster 

5 Виключення 

0304 82 90 00 - - - інше 5  50% зниження 
0304 89 10 10 - - - - осетроподібних 

(Acipenseriformes) 
5 Виключення 

0304 89 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 Виключення 
0304 89 10 90 - - - - інших 5 Виключення 
0304 89 29 00 - - - - - інше 5 5 
0304 89 41 00 - - - - - скумбрія виду Scomber 

australasicus 
5 7 

0304 89 49 90 - - - - - - інше 5 7 
0304 99 61 00 - - - - - ляща морського звичайного 

(Brama spp.) 
5 5 

0305 31 00 00 - - тиляпії (Oreochromis spp.), сома 
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 
spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus 
carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus), вугря 
(Anguilla spp.), латеса нільського 
(Lates niloticus) і змієголова (Channa 
spp.) 

10 7 

0305 32 11 00 - - - - тріска виду Gadus 
macrocephalus 

5 5 

0305 32 19 00 - - - - інші 5 5 
0305 32 90 00 - - - інше 10 10 
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0305 39 10 00 - - - лосося тихоокеанського 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou та Oncorhynchus rhodurus), 
лосося атлантичного (Salmo salar) і 
лосося дунайського (Hucho hucho), 
солоні або в розсолі 

5 50% зниження за 5 років       

0305 39 50 00 - - - палтуса синьокорого, або 
чорного (Reinhardtius 
hippoglossoides), солоного або в 
розсолі 

5 50% зниження за 5 років       

0305 39 90 10 - - - осетроподібних 
(Acipenseriformes) 

10 50% зниження за 5 років       

0305 39 90 90 - - - інших 10 50% зниження за 5 років       
0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou та Oncorhynchus rhodurus), 
лосось атлантичний (Salmo salar) і 
лосось дунайський (Hucho hucho) 

5 50% зниження за 5 років       

0305 42 00 00 - - оселедці (Clupea harengus, Clupea 
pallasii) 

5 50% зниження за 5 років       

0305 43 00 00 - - форель (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache та Oncorhynchus 
chrysogaster) 

5 5 

0305 44 10 00 - - - вугор (Anguilla spp.) 5 50% зниження за 5 років       
0305 44 90 00 - - - інші 10 50% зниження за 5 років       
0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний 

(Reinhardtius hippoglossoides) 
5 50% зниження за 5 років       

0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний 
(Hippoglossus hippoglossus) 

5 50% зниження за 5 років       

0305 49 30 00 - - - скумбрія (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

5 50% зниження за 5 років       

0305 49 80 00 - - - інші 10 50% зниження за 5 років       
0305 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 10 10 
0305 59 30 00 - - - оселедець (Clupea harengus, 

Clupea pallasii) 
10 50% зниження за 5 років       

0305 59 50 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 Виключення 
0305 59 70 00 - - - палтус атлантичний 

(Hippoglossus hippoglossus) 
10 10 
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0305 59 80 00 - - - інша 10 10 
0305 61 00 00 - - оселедець (Clupea harengus, 

Clupea pallasii) 
5 50% зниження за 5 років       

0305 62 00 00 - - тріска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) 

5 5 

0305 63 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 Виключення 
0305 64 00 00 - - тиляпія (Oreochromis spp.), сом 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 
spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus 
carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus), вугор 
(Anguilla spp.), латес нільський 
(Lates niloticus) і змієголов (Channa 
spp.) 

10 10 

0305 69 30 00 - - - палтус атлантичний 
(Hippoglossus hippoglossus) 

10 5 

0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou та Oncorhynchus rhodurus), 
лосось атлантичний (Salmo salar) і 
лосось дунайський (Hucho hucho) 

5 5 

0305 69 80 00 - - - інша 10 5 
0305 71 10 00 - - - копчені 10 5 
0305 71 90 00 - - - інші 10 5 
0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальні міхури 

риб 
10 7 

0305 79 00 00 - - інші 10 7 
0306 19 05 10 - - - - криль антарктичний 

(Euphausia superba) 
15 Виключення 

0306 19 90 10 - - - - - криль антарктичний 
(Euphausia superba) 

10 Виключення 

0306 19 90 90 - - - - - інші 10 Виключення 
0306 29 05 00 - - - копчені, в панцирі або без 

панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

15 50% зниження за 5 років       

0307 19 10 00 - - - копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

5 50% зниження за 5 років       
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0307 29 05 00 - - - копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

5 50% зниження за 5 років       

0307 31 10 00 - - - Mytilus spp. 5 Виключення 
0307 31 90 00 - - - Perna spp. 5 5 
0307 39 05 00 - - - копчені, в панцирі або без 

панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

5 5 

0307 39 10 00 - - - - Mytilus spp. 5 Виключення 
0307 39 90 00 - - - - Perna spp. 5 5 
0307 49 05 00 - - - копчені, гарячого або 

холодного копчення; не 
приготовлені іншим способом 

5 5 

0307 49 09 00 - - - - - - каракатиця мала (Sepiola 
rondeleti) 

5 5 

0307 49 11 00 - - - - - - інші 5 5 
0307 49 18 00 - - - - - інші 5 5 
0307 49 71 00 - - - - каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 
5 5 

0307 49 91 00 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes 
sagittatus 

5 5 

0307 49 99 00 - - - - - інші 5 5 
0307 60 10 00 - - копчені, в панцирі або без 

панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

5 5 

0307 60 90 00 - - інші 10 5 
0307 79 10 00 - - - копчені, в панцирі або без 

панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

5 5 

0307 79 90 00 - - - інші 5 5 
0307 89 10 00 - - - копчені, в панцирі або без 

панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

5 5 

0307 89 90 00 - - - інші 5 5 
0307 99 10 00 - - - копчені, в панцирі або без 

панцира, гарячого або холодного 
копчення; не приготовлені іншим 
способом 

5 5 

0307 99 11 00 - - - - кальмари роду Illex spp. 5 5 
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0307 99 13 00 - - - - смугастий венус та інші види 
родини Veneridae 

5 5 

0307 99 17 00 - - - - інші 5 3 
0307 99 80 00 - - - інші 5 3 
0308 19 10 00 - - - копчені, гарячого або 

холодного копчення; не 
приготовлені іншим способом 

10 7 

0308 19 30 00 - - - морожені 5 5 
0308 19 90 00 - - - інші 5 5 
0308 29 10 00 - - - копчені, гарячого або 

холодного копчення; не 
приготовлені іншим способом 

10 7 

0308 29 30 00 - - - морожені 5 5 
0308 29 90 00 - - - інші 5 5 
0308 30 30 00 - - копчені, гарячого або холодного 

копчення; не приготовлені іншим 
способом 

10 7 

0308 30 50 00 - - морожені 5 5 
0308 30 90 00 - - інші 5 5 
0308 90 30 00 - - копчені, гарячого або холодного 

копчення; не приготовлені іншим 
способом 

10 7 

0308 90 50 00 - - морожені 5 5 
0308 90 90 00 - - інші 5 5 
0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом 

нетто не більш як 2 л 
10  20% зниження за 5 років 

0401 10 90 00 - - інші 10 7 
0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом 

нетто не більш як 2 л 
10 7 

0401 20 19 00 - - - інші 10 7 
0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом 

нетто не більш як 2 л 
10 7 

0401 20 99 00 - - - інші 10 7 
0401 40 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом 

нетто не більш як 2 л 
10 20% зниження 

0401 40 90 00 - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0401 50 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом 

нетто не більш як 2 л 
10  20% зниження за 5 років 

0401 50 19 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0401 50 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом 

нетто не більш як 2 л 
10 20% зниження 

0401 50 39 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0401 50 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом 

нетто не більш як 2 л 
10 7 

0401 50 99 00 - - - інші 10 7 
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0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою 
нетто не більш як 2,5 кг 

10  20% зниження за 5 років 

0402 10 19 00 - - - інші 10 20% зниження 
0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою 

нетто не більш як 2,5 кг 
10  20% зниження за 5 років 

0402 10 99 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою 

нетто не більш як 2,5 кг 
10  20% зниження за 5 років 

0402 21 18 00 - - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою 

нетто не більш як 2,5 кг 
10  20% зниження за 5 років 

0402 21 99 00 - - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0402 29 11 00 - - - - молоко спеціального 

призначення, для немовлят, у 
герметичній упаковці, масою нетто 
не більш як 500 г, з вмістом жирів 
понад 10 мас. % 

10 7 

0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 кг 

10 7 

0402 29 19 00 - - - - - інші 10 7 
0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою 

нетто не більш як 2,5 кг 
10 7 

0402 29 99 00 - - - - інші 10 7 
0402 91 10 00 - - - з вмістом жирів не більш як 8 

мас. % 
10 7 

0402 91 30 00 - - - з вмістом жирів понад 8 мас. %, 
але не більш як 10 мас. % 

10 7 

0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою 
нетто не більш як 2,5 кг 

10  20% зниження за 5 років 

0402 91 59 00 - - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою 

нетто не більш як 2,5 кг 
10  20% зниження за 5 років 

0402 91 99 00 - - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
0402 99 10 00 - - - з вмістом жирів не більш як 9,5 

мас. % 
10 7 

0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою 
нетто не більш як 2,5 кг 

10 7 

0402 99 39 00 - - - - інші 10 7 
0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою 

нетто не більш як 2,5 кг 
10  20% зниження за 5 років 

0402 99 99 00 - - - - інші 10 7 
0403 10 11 00 - - - - не більш як 3 мас. % 10 7 
0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас. %, але не більш 

як 6 мас. % 
10 20% зниження 

0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас. % 10 7 
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0403 10 31 00 - - - - не більш як 3 мас. % 10 20% зниження 
0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас. %, але не більш 

як 6 мас. % 
10 7 

0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас. %  10 7 
0403 10 51 00 - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0403 10 53 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш 

як 27 мас. % 
10 7 

0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0403 10 91 00 - - - - не більш як 3 мас. % 10 20% зниження 
0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не більш 

як 6 мас. % 
10 20% зниження 

0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 7 
0403 90 11 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0403 90 31 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0403 90 51 00 - - - - - не більш як 3 мас. % 10 20% зниження 
0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не більш 

як 6 мас. % 
10 7 

0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 7 
0403 90 61 00 - - - - - не більш як 3 мас. % 10 20% зниження 
0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не більш 

як 6 мас. % 
10 7 

0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 7 
0403 90 71 00 - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш 

як 27 мас. % 
10 7 

0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0403 90 91 00 - - - - не більш як 3 мас. % 10 20% зниження 
0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не більш 

як 6 мас. % 
10 20% зниження 

0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 20% зниження 
0404 10 02 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 50% зниження за 2 роки 
0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 20% зниження 

0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 10 12 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 10 26 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
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0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 
більш як 27 мас. % 

10 7 

0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 10 34 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 10 48 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 10 56 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 10 72 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 10 78 00 - - - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не 

більш як 27 мас. % 
10 7 

0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 90 21 00 - - - не більш як 1,5 мас. % 10 20% зниження 
0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не більш 

як 27 мас. % 
10 20% зниження 

0404 90 29 00 - - - понад 27 мас. % 10 7 
0404 90 81 00 - - - не більш як 1,5 мас. % 10 7 
0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не більш 

як 27 мас. % 
10 20% зниження 

0404 90 89 00 - - - понад 27 мас. % 10 7 
0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою 

нетто не більш як 1 кг 
10 Тарифна квота для ГС 

0405101100 і 0405101900 у 
кількості 100 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405 10 19 00 - - - - інше 10 Тарифна квота для ГС 
0405101100 і 0405101900 у 

кількості 100 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбіноване 10 20% зниження 
0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове 

(підсирне) 
10 7 

0405 10 90 00 - - інші 10 7 
0405 20 10 00 - - з вмістом жиру понад 39 мас. %, 

але не більш як 60 мас. % 
10 7 
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0405 20 30 00 - - з вмістом жиру понад 60 мас. %, 
але не більш як 75 мас. % 

10 20% зниження 

0405 20 90 00 - - з вмістом жиру понад 75 мас. %, 
але не більш як 80 мас. % 

10 7 

0405 90 10 00 - - з вмістом жиру понад 99,3 мас. % 
і з вмістом води не більш як 0,5 мас. 
% 

10 20% зниження 

0405 90 90 00 - - інші 10 7 
0406 10 20 00 - - з вмістом жиру не більш як 40 

мас. % 
10 Тарифна квота для ГС 0406 у 

кількості 600 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0406 10 80 00 - - інші 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 20 10 00 - - гларський сир з травами, так 
званий "шабцигер" ("Schabziger"), 
вироблений із збираного молока з 
доданням дрібно розтертих 
запашних трав 

10 7 

0406 20 90 00 - - інші 10 7 
0406 30 10 00 - - під час виготовлення яких 

використовувалися тільки сири 
ементальський (Emmentaler), грюєр 
(Gruyre) та апензель (Appenzell) і 
які можуть бути з доданням 
гларського сиру з травами, так 
званого "шабцигера" ("Schabziger"); 
упаковані для роздрібної торгівлі, з 
вмістом жиру не більш як 56 мас. % 
у перерахунку на суху речовину 

10 7 

0406 30 31 00 - - - - не більш як 48 мас. % 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас. % 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 30 90 00 - - - з вмістом жирів понад 36 мас. 
% 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 40 10 00 - - рокфор (Roquefort) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 40 50 00 - - горгонзола (Gorgonzola) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0406 40 90 00 - - інші 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 01 00 - - для виробництва плавлених сирів 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 13 00 - - - ементальський (Emmentaler) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 15 00 - - - грюєр (Gruyre), збринц (Sbrinz) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 17 00 - - - бергкезе (Bergkse), апензель 
(Appenzell) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 18 00 - - - фрибурзький сир (Fromage 
fribourgeois), вашерен мон-дор 
(Vacherin Mont d'Or) і тет де муан 
(Tte de Moine) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 19 00 - - - гларський сир з травами, так 
званий "шабцигер" ("Schabziger"), 
виготовлений із збираного молока з 
доданням дрібно розтертих 
запашних трав 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 21 00 - - - чедер (Cheddar) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 23 00 - - - едем (Edam) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 25 00 - - - тильзит (Tilsit) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 27 00 - - - бутеркезе (Butterkse) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 29 00 - - - качкавал (Kashkaval) 10 5 
0406 90 32 00 - - - фета (Feta) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 

кількості 600 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0406 90 35 00 - - - кефалотирі (Kefalo-Tyri) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0406 90 37 00 - - - Фінляндія (Finlandia) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 39 00 - - - ярлсберг (Jarlsberg) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 50 00 - - - - сири з молока вівці чи молока 
буйволиці в місткостях з розсолом 
чи в бурдюках із шкури вівці чи 
кози 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 61 00 - - - - - - - грана падано (Grana 
Padano), парміджіано реджіано 
(Parmigiano Reggiano) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 63 00 - - - - - - - фіоре сардо (Fiore Sardo), 
пекорино (Pecorino) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 69 00 - - - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 73 00 - - - - - - - проволоне (Provolone) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 75 00 - - - - - - - асіяго (Asiago), 
качикавало (Caciocavallo), монтасіо 
(Montasio), рагузано (Ragusano) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 76 00 - - - - - - - данбо (Danbo), фонталь 
(Fontal), фонтина (Fontina), фінбо 
(Fynbo), хаварті (Havarti), марибо 
(Maribo), самсо (Sams) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 78 00 - - - - - - - гауда (Gouda) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 79 00 - - - - - - - есром (Esrom), італіко 
(Italico), кернгем (Kernhem), сен-
нектер (Saint-Nectaire), сен-полен 
(Saint-Paulin), таледжіо (Taleggio) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 81 00 - - - - - - - канталь (Cantal), чешир 
(Cheshire), уенслідейл 
(Wensleydale), ланкашир 
(Lancashire), подвійний 
глостерський (Double Gloucester), 
бларней (Blarney), колбі (Colby), 
монтерей (Monterey) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 82 00 - - - - - - - камамбер (Camembert) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0406 90 84 00 - - - - - - - брі (Brie) 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 85 00 - - - - - - - кефало-графієра 
(Kefalograviera), касері (Kasseri) 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 86 00 - - - - - - - - понад 47 мас. %, але не 
більш як 52 мас. % 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 87 00 - - - - - - - - понад 52 мас. %, але не 
більш як 62 мас. % 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 88 00 - - - - - - - - понад 62 мас. %, але не 
більш як 72 мас. % 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 93 00 - - - - - - понад 72 мас. % 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 99 10 - - - - - - сири з молока корів, у 
місткостях з розсолом 

10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406 90 99 90 - - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0407 11 00 00 - - кур домашніх (Gallus domesticus) 5 5 
0407 19 11 00 - - - - індичі чи гусячі 12 7 
0407 19 19 00 - - - - інші 5 7 
0407 19 90 00 - - - інші 12 7 
0407 21 00 00 - - кур свійських (Gallus domesticus) 12 Тарифна квота у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у 
межах квоти) 

0407 29 10 00 - - - інших свійських птахів 12 7 
0407 29 90 00 - - - інші 12 7 
0407 90 10 00 - - інших свійських птахів 12 7 
0407 90 90 00 - - інші 12 7 
0408 11 20 00 - - - непридатні для вживання 10 7 
0408 11 80 00 - - - інші 10 20% зниження 
0408 19 20 00 - - - непридатні для вживання 10 7 
0408 19 81 00 - - - - рідкі 10 7 
0408 19 89 00 - - - - інші, включаючи морожені 10 7 
0408 91 20 00 - - - непридатні для вживання 10 7 
0408 91 80 00 - - - інші 10 7 
0408 99 20 00 - - - непридатні для вживання 10 7 
0408 99 80 00 - - - інші 10 7 
0409 00 00 00 Мед натуральний 13 10 
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0410 00 00 00 Їстівні продукти тваринного 
походження, в іншому місці не 
зазначені 

20 7 

0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, 
мите чи немите, знежирене чи 
незнежирене; відходи волосся 

20 7 

0502 10 00 00 - щетина свійських або диких 
свиней та відходи щетини 

20 7 

0502 90 00 00 - інші 20 7 
0504 00 00 00 Кишки, сечові міхури та шлунки 

тварин, цілі та шматками, крім 
риб'ячих, свіжі, охолоджені, 
морожені, солоні або у розсолі, 
сушені або копчені 

5 20% зниження 

0505 10 10 00 - - необроблені 20 7 
0505 10 90 00 - - інші 20 7 
0505 90 00 00 - інші 20 7 
0506 10 00 00 - осеїн та кістки, оброблені 

кислотою 
20 7 

0506 90 00 00 - інші 20 20% зниження 
0507 10 00 00 - слонова кістка; порошок і відходи 

слонової кістки 
20 5 

0507 90 00 00 - інші 20 5 
0508 00 00 00 Корали та аналогічні матеріали, 

необроблені або піддані первинній 
обробці; черепашки та панцирі 
молюсків, ракоподібних чи 
голкошкірих, скелетні пластини 
каракатиць, необроблені або піддані 
первинній обробці, але без надання 
форми, їх порошок і відходи 

20 5 

0511 91 90 00 - - - інші 5 5 
0511 99 10 90 - - - - інші 5 5 
0511 99 31 00 - - - - необроблені 5 20% зниження 
0511 99 39 00 - - - - інші 5 5 
0601 10 10 00 - - гіацинти 5 5 
0601 10 20 00 - - нарциси 5 5 
0601 10 30 00 - - тюльпани 5 5 
0601 10 40 00 - - гладіолуси 5 5 
0601 10 90 00 - - інші 5 5 
0601 20 10 00 - - саджанці, рослини та корені 

цикорію 
5 5 

0601 20 30 00 - - орхідеї, гіацинти, нарциси та 
тюльпани 

5 5 

0601 20 90 00 - - інші 5 5 
0602 10 10 00 - - винограду 5 5 
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0602 10 90 00 - - інші 5 5 
0602 20 10 00 - - живці винограду, щеплені чи 

укорінені 
5 5 

0602 20 90 00 - - інші 5 5 
0602 30 00 00 - рододендрони та азалії, щеплені 

чи нещеплені 
20 7 

0602 40 00 00 - троянди, щеплені чи нещеплені 5 5 
0602 90 10 00 - - міцелій грибів 10 5 
0602 90 20 00 - - рослини ананасу 10 5 
0602 90 30 00 - - рослини овочевих культур, 

суниці та полуниці 
10 5 

0602 90 41 00 - - - - - дерева лісові 15 5 
0602 90 45 00 - - - - - - живці укорінені та молоді 

рослини 
15 5 

0602 90 49 00 - - - - - - інші 15 5 
0602 90 50 00 - - - - інші рослини для відкритого 

ґрунту 
15 5 

0602 90 70 00 - - - - живці укорінені та молоді 
рослини, за винятком кактусів 

15 5 

0602 90 91 00 - - - - - квіткові рослини з 
пуп'янками чи квітучі, за винятком 
кактусів 

15 5 

0602 90 99 00 - - - - - інші 15 5 
0603 11 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5 
0603 11 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 3 
0603 12 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 3 
0603 12 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 3 
0603 13 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5 
0603 13 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 
0603 14 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5 
0603 14 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 
0603 15 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5 
0603 15 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 
0603 19 10 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5 
0603 19 10 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 
0603 19 80 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 5 
0603 19 80 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 
0603 90 00 00 - інші 5 5 
0604 20 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 5 
0604 20 19 00 - - - інші 10 5 
0604 20 20 00 - - різдвяні дерева 10 5 
0604 20 40 00 - - гілки хвойних дерев 10 5 
0604 20 90 00 - - інші 10 5 
0604 90 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 5 
0604 90 19 00 - - - інші 10 5 
0604 90 91 10 - - - - з 1 листопада до 30 квітня 5 5 
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0604 90 91 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5 
0604 90 99 10 - - - - з 1 листопада до 30 квітня 5 5 
0604 90 99 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 5 
0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю 10 5 
0701 90 50 00 - - - молода, з 1 січня до 30 червня 10 5 
0701 90 90 00 - - - інша 10 5 
0703 10 11 00 - - - насіннєва 10 3 
0703 10 19 00 - - - інша 10 50% зниження за 5 років       
0703 10 90 00 - - цибуля-шалот 10 3 
0703 20 00 00 - часник 10 5 
0703 90 00 00 - цибуля-порей та інші цибулинні 

овочі 
20 5 

0704 10 00 00 - капуста цвітна та капуста броколі 10 50% зниження за 5 років       
0704 20 00 00 - капуста брюссельська 20 5 
0704 90 10 00 - - капуста білоголова та 

червоноголова 
20 50% зниження за 5 років       

0704 90 90 00 - - інша 20 5 
0705 11 00 00 - - головчасті сорти 20 5 
0705 19 00 00 - - інші 20 5 
0705 21 00 00 - - цикорій звичайний (Cichorium 

intybus var. foliosum) 
20 5 

0705 29 00 00 - - інший 20 5 
0706 10 00 00 - морква та ріпа 20 50% зниження за 5 років       
0706 90 10 00 - - селера коренева 20 5 
0706 90 30 00 - - хрін звичайний (Cochlearia 

armoracia) 
20 5 

0706 90 90 00 - - інші 20 5 
0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum) 20 7 
0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 7 
0708 90 00 00 - інші бобові овочі 20 7 
0709 20 00 00 - спаржа 20 7 
0709 30 00 00 - баклажани (бадріджани) 20 50% зниження за 5 років       
0709 40 00 00 - інша селера, крім селери кореневої 20 7 
0709 51 00 00 - - гриби роду Agaricus (печериці, 

або шампіньйони) 
20 20% зниження 

0709 59 10 00 - - - лисички 20 5 
0709 59 30 00 - - - білі гриби 20 5 
0709 59 50 00 - - - трюфелі 20 5 
0709 59 90 00 - - - інші 10 5 
0709 60 10 00 - - солодкий перець 20  50% зниження 
0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва 

капсицину чи олійно-смолистих 
барвників 

17 7 

0709 60 95 00 - - - для промислового виробництва 
ефірних олій чи резиноїдів 

20 7 
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0709 60 99 00 - - - інший 15 7 
0709 70 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський 

і лобода 
15 7 

0709 91 00 00 - - артишоки 20 5 
0709 92 10 00 - - - призначені для вживання, крім 

виробництва олії 
10 5 

0709 92 90 00 - - - інші 10 5 
0709 93 10 00 - - - кабачки 20 20% зниження 
0709 93 90 00 - - - інші 20 7 
0709 99 10 00 - - - салатні овочі, крім салату-

латука (Lactuca sativa) і цикорію 
(Cichorium spp.) 

10 30% зниження 

0709 99 20 00 - - - буряк листовий і артишок 
іспанський 

10 5 

0709 99 40 00 - - - каперси 10 5 
0709 99 50 00 - - - фенхель 20 5 
0709 99 60 00 - - - цукрова кукурудза 20 7 
0709 99 90 00 - - - інші 20 50% зниження за 5 років       
0710 10 00 00 - картопля 15 Виключення 
0710 21 00 00 - - горох (Pisum sativum) 10 50% зниження за 5 років       
0710 22 00 00 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) 
10 30% зниження 

0710 29 00 00 - - інші 10 20% зниження 
0710 30 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський 

і лобода 
20 30% зниження 

0710 40 00 00 - цукрова кукурудза 20 20% зниження 
0710 80 10 00 - - маслини, або оливки 10 5 
0710 80 51 00 - - - перець солодкий 15  50% зниження 
0710 80 59 00 - - - інший 15  50% зниження 
0710 80 61 00 - - - роду Agaricus (печериці, або 

шампіньйони) 
15  50% зниження 

0710 80 69 00 - - - інші 15  50% зниження 
0710 80 70 00 - - помідори 15  50% зниження 
0710 80 80 00 - - артишоки 15 5 
0710 80 85 00 - - спаржа 7  50% зниження 
0710 90 00 00 - овочеві суміші 10 50% зниження за 5 років       
0711 20 10 00 - - призначені для вживання, крім 

виробництва олії 
5 5 

0711 20 90 00 - - інші 5 5 
0711 40 00 00 - огірки, корнішони 20 7 
0711 51 00 00 - - гриби роду Agaricus (печериці, 

або шампіньйони) 
20 20% зниження 

0711 59 00 00 - - інші 20 20% зниження 
0711 90 10 00 - - - перець роду Capsicum або роду 

Pimenta, крім солодкого перцю 
20 7 
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0711 90 30 00 - - - цукрова кукурудза 5 5 
0711 90 50 00 - - - цибуля ріпчаста 20 7 
0711 90 70 00 - - - каперси 5 5 
0711 90 80 00 - - - інші 20 7 
0711 90 90 00 - - овочеві суміші 20 7 
0712 20 00 00 - цибуля ріпчаста 15 20% зниження 
0712 31 00 00 - - гриби роду Agaricus (печериці, 

або шампіньйони) 
5 5 

0712 32 00 00 - - аурикулярії (Auricularia spp.) 5 5 
0712 33 00 00 - - тремелові гриби (Tremella spp.) 5 5 
0712 39 00 00 - - інші 5 5 
0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарізану 

шматками чи скибками, але без 
будь-якої подальшої обробки 

20 7 

0712 90 11 00 - - - гібрид для сівби 20 7 
0712 90 19 00 - - - інша 10 5 
0712 90 50 00 - - морква 20 7 
0712 90 90 00 - - інші 20 20% зниження 
0713 10 90 00 - - інший 5 50% зниження за 5 років       
0713 20 00 00 - турецький горох (нут) 10  50% зниження 
0713 31 00 00 - - квасоля видів Vigna mungo (L.) 

Hepper або Vigna radiata (L.) 
Wilczek 

15 5 

0713 32 00 00 - - квасоля дрібна червона (адзукі) 
(Phaseolus або Vigna angularis) 

20 7 

0713 33 10 00 - - - для сівби 5 5 
0713 33 90 00 - - - інша 5 20% зниження 
0713 34 00 00 - - земляний горіх бамбара (Vigna 

subterranea або Voandzeia 
subterranea) 

10 5 

0713 35 00 00 - - коров'ячий горох (Vigna 
unguiculata) 

10 5 

0713 39 00 00 - - інші 10 20% зниження 
0713 40 00 00 - сочевиця 10 5 
0713 50 00 00 - боби кормові, або кінські, 

великонасіннєві (Vicia faba var. 
Major) і боби кормові, або кінські, 
дрібнонасіннєві (Vicia faba var. 
equina, Vicia faba var. Minor) 

20 30% зниження 

0713 60 00 00 - голубиний горох (Cajanus cajan) 20 7 
0713 90 00 00 - інші 20 7 
0714 20 10 00 - - свіжа, ціла, призначена для їжі 20 7 
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0714 90 12 00 - - - які призначені для їжі, у 
первинних упаковках, масою нетто 
не більш як 28 кг, або свіжі та цілі, 
або без шкірки морожені, порізані 
чи непорізані 

20 7 

0714 90 18 00 - - - інші 20 7 
0801 21 00 00 - - у шкаралупі 10 5 
0801 22 00 00 - - без шкаралупи 10 5 
0801 31 00 90 - - - інші 10 5 
0801 32 00 90 - - - інші 5 3 
0802 11 10 90 - - - - інший 5 3 
0802 11 90 90 - - - - інший 5 3 
0802 12 10 90 - - - - інший 5 3 
0802 12 90 90 - - - - інший 5 3 
0802 21 00 90 - - - інші 5 3 
0802 31 00 00 - - у шкаралупі 10 5 
0802 32 00 00 - - без шкаралупи 10 5 
0802 41 00 00 - - у шкірці 5 3 
0802 42 00 00 - - без шкірки 5 3 
0802 51 00 00 - - у шкаралупі 5 3 
0802 52 00 00 - - без шкаралупи 5 3 
0802 61 00 00 - - у шкаралупі 15 5 
0802 62 00 00 - - без шкаралупи 15 5 
0802 70 00 00 - горіхи коли (Cola spp.) 15 5 
0802 80 00 00 - горіхи ареки, або бетель 15 5 
0802 90 10 00 - - пекан 15 5 
0802 90 50 00 - - горішки кедрові 15 5 
0802 90 85 90 - - - інші 15 5 
0807 11 00 90 - - - з 1 квітня до 30 листопада 20 7 
0807 19 00 90 - - - з 1 квітня до 30 листопада 20 7 
0809 21 00 00 - - вишня кисла (Prunus cerasus) 5 20% зниження 
0809 40 05 00 - - сливи 5 5 
0809 40 90 00 - - терен 5 5 
0810 10 00 00 - суниці та полуниці 17 30% зниження 
0810 20 10 00 - - малина 20 7 
0810 20 90 00 - - інші 20 7 
0810 30 10 00 - - смородина чорна 20 7 
0810 30 30 00 - - смородина червона (порічки) 20 7 
0810 30 90 00 - - інша 20 7 
0810 40 10 00 - - брусниця (плоди рослини виду 

Vaccinium vitis-idaea) 
20 7 

0810 40 30 00 - - плоди рослини виду Vaccinium 
myrtillus 

20 7 

0810 40 50 00 - - плоди рослин видів Vaccinium 
macrocarpon і Vaccinium 
corymbosum 

20 7 
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0810 40 90 00 - - інші 20 7 
0810 60 00 00 - дуріан 10 3 
0810 70 00 00 - хурма 10 5 
0810 90 20 00 - - тамаринд, анакардія, личі, 

джекфрут, або плід хлібного дерева, 
та саподила, пасифлора, або 
страстоцвіт, карамбола та пітая 

10 3 

0811 10 11 00 - - - з вмістом цукру понад 13 мас. 
% 

10 3 

0811 10 19 00 - - - інші 10 3 
0811 10 90 00 - - інші 10 3 
0811 20 11 00 - - - з вмістом цукру понад 13 мас. 

% 
10 5 

0811 20 19 00 - - - інші 10 5 
0811 20 31 00 - - - малина 10 5 
0811 20 39 00 - - - чорна смородина 10 5 
0811 20 51 00 - - - червона смородина (порічки) 10 5 
0811 20 59 00 - - - ожина, плоди шовковиці 10 5 
0811 20 90 00 - - - інші 10 5 
0811 90 19 00 - - - - інші 10 3 
0811 90 39 00 - - - - інші 10 3 
0811 90 50 00 - - - плоди рослини виду Vaccinium 

myrtillus 
10 5 

0811 90 70 00 - - - плоди рослин видів Vaccinium 
myrtilloides і Vaccinium 
angustifolium 

10 5 

0811 90 75 00 - - - - вишня кисла (Prunus cerasus) 10 50% зниження за 5 років       
0811 90 80 00 - - - - інші 10 3 
0811 90 95 00 - - - інші 10 5 
0812 10 00 00 - вишні та черешні 20 20% зниження 
0812 90 25 00 - - абрикоси; апельсини 20 20% зниження 
0812 90 40 00 - - плоди рослини виду Vaccinium 

myrtillus 
20 5 

0812 90 98 00 - - інші 20 5 
0813 30 00 00 - яблука 20 20% зниження 
0813 40 10 00 - - персики, включаючи нектарини 12 5 
0813 40 30 00 - - груші 12 5 
0813 40 95 00 - - інші 12 5 
0813 50 15 00 - - - - інші 5 5 
0813 50 19 00 - - - з чорносливом 5 5 
0813 50 39 00 - - - інші 5 5 
0813 50 91 00 - - - без чорносливу та інжиру 5 5 
0813 50 99 00 - - - інші 5 5 
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0814 00 00 00 Шкірки цитрусових або динь 
(включаючи шкірки кавунів), свіжі, 
морожені, сушені або консервовані 
для тимчасового зберігання в 
розсолі, сірчаній воді або іншому 
розчині, що забезпечує їх тимчасову 
консервацію 

20 5 

0901 21 00 00 - - з кофеїном 5 5 
0901 22 00 00 - - без кофеїну 5 5 
0901 90 90 00 - - замінники кави, що містять каву 20 5 
0902 10 00 10 - - в одноразових фільтр-пакетах 10 5 
0902 10 00 90 - - інший 10 5 
0902 20 00 90 - - інший 10 5 
0902 30 00 10 - - в одноразових фільтр-пакетах 10 5 
0902 30 00 90 - - інший 10 5 
0902 40 00 90 - - інший 10 5 
1001 19 00 00 - - інша 10 5 
1001 91 10 00 - - - спельта (полба) 10 5 
1001 91 90 00 - - - інша 10 5 
1001 99 00 00 - - інші 10 5 
1002 10 00 00 - насіннєве 20 5 
1002 90 00 00 - інше 20 5 
1003 10 00 00 - насіннєвий 5 5 
1003 90 00 00 - інший 5 5 
1004 10 00 00 - насіннєвий 5 5 
1004 90 00 00 - інший 5 5 
1005 90 00 00 - інша 10 5 
1006 10 10 00 - - для сівби 5 3 
1006 10 21 00 - - - - короткозерний 5 3 
1006 10 23 00 - - - - середньозерний 5 3 
1006 10 25 00 - - - - - із співвідношенням довжини 

і ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 

1006 10 27 00 - - - - - із співвідношенням довжини 
і ширини 3 або більше 

5 3 

1006 10 92 00 - - - - короткозерний 5 3 
1006 10 94 00 - - - - середньозерний 5 3 
1006 10 96 00 - - - - - із співвідношенням довжини 

і ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 

1006 10 98 00 - - - - - із співвідношенням довжини 
і ширини 3 або більше 

5 3 

1006 20 11 00 - - - короткозерний 5 3 
1006 20 13 00 - - - середньозерний 5 3 
1006 20 15 00 - - - - із співвідношенням довжини і 

ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 
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1006 20 17 00 - - - - із співвідношенням довжини і 
ширини 3 або більше 

5 3 

1006 20 92 00 - - - короткозерний 5 3 
1006 20 94 00 - - - середньозерний 5 3 
1006 20 96 00 - - - - із співвідношенням довжини і 

ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 

1006 20 98 00 - - - - із співвідношенням довжини і 
ширини 3 або більше 

5 3 

1006 30 21 00 - - - - короткозерний 5 3 
1006 30 23 00 - - - - середньозерний 5 3 
1006 30 25 00 - - - - - із співвідношенням довжини 

і ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 

1006 30 27 00 - - - - - із співвідношенням довжини 
і ширини 3 або більше 

5 3 

1006 30 42 00 - - - - короткозерний 5 3 
1006 30 44 00 - - - - середньозерний 5 3 
1006 30 46 00 - - - - - із співвідношенням довжини 

і ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 

1006 30 48 00 - - - - - із співвідношенням довжини 
і ширини 3 або більше 

5 3 

1006 30 61 00 - - - - короткозерний 5 3 
1006 30 63 00 - - - - середньозерний 5 3 
1006 30 65 00 - - - - - із співвідношенням довжини 

і ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 

1006 30 67 00 - - - - - із співвідношенням довжини 
і ширини 3 або більше 

5 3 

1006 30 92 00 - - - - короткозерний 5 3 
1006 30 94 00 - - - - середньозерний 5 3 
1006 30 96 00 - - - - - із співвідношенням довжини 

і ширини понад 2, але менш як 3 
5 3 

1006 30 98 00 - - - - - із співвідношенням довжини 
і ширини 3 або більше 

5 3 

1006 40 00 00 - рис битий 5 3 
1008 10 00 00 - гречка 20 5 
1008 21 00 00 - - насіннєве 20 5 
1008 29 00 00 - - інше 20 5 
1008 30 00 00 - насіння канаркової трави 5 3 
1008 40 00 00 - пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) 20 5 
1008 50 00 00 - киноа, або рисова лобода 

(Chenopodium quinoa) 
20 5 

1008 60 00 00 - тритикале 20 5 
1008 90 00 90 - - інші 20 5 
1101 00 11 00 - - з твердої пшениці 15 Виключення 
1101 00 15 00 - - з м'якої пшениці та полби 15 Виключення 
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1101 00 90 00 - борошно із суміші пшениці та 
жита (меслину) 

15 Виключення 

1102 20 10 00 - - з вмістом жиру не більш як 1,5 
мас. % 

20 Виключення 

1102 20 90 00 - - інше 20 Виключення 
1102 90 10 00 - - борошно ячмінне 20 Виключення 
1102 90 30 00 - - борошно вівсяне 20 Виключення 
1102 90 50 00 - - борошно рисове 20 Виключення 
1102 90 70 00 - - борошно житнє 20 Виключення 
1102 90 90 00 - - інше 20 Виключення 
1103 11 10 00 - - - з твердої пшениці 20 20% зниження 
1103 11 90 00 - - - м'якої пшениці та полби 20 20% зниження 
1103 13 10 00 - - - з вмістом жиру не більш як 1,5 

мас. % 
20 20% зниження 

1103 13 90 00 - - - інша 20 20% зниження 
1103 19 20 00 - - - жита або ячменю 20 20% зниження 
1103 19 40 00 - - - вівса 20 20% зниження 
1103 19 50 00 - - - рису 20 20% зниження 
1103 19 90 00 - - - інших 20 20% зниження 
1103 20 25 00 - - жита або ячменю 20 20% зниження 
1103 20 30 00 - - з вівса 20 20% зниження 
1103 20 40 00 - - з кукурудзи 20 20% зниження 
1103 20 50 00 - - з рису 20 20% зниження 
1103 20 60 00 - - з пшениці 20 20% зниження 
1103 20 90 00 - - з інших зернових культур 20 20% зниження 
1104 12 10 00 - - - плющене 20 20% зниження 
1104 12 90 00 - - - у вигляді пластівців 10 20% зниження 
1104 19 10 00 - - - пшениці 20 20% зниження 
1104 19 30 00 - - - жита 20 20% зниження 
1104 19 50 00 - - - кукурудзи 20 20% зниження 
1104 19 61 00 - - - - плющене 20 20% зниження 
1104 19 69 00 - - - - у вигляді пластівців 20 20% зниження 
1104 19 91 00 - - - - пластівці з рису 20 20% зниження 
1104 19 99 00 - - - - інші 10 20% зниження 
1104 22 40 00 - - - лущене, різане або нерізане чи 

подрібнене або неподрібнене 
20 20% зниження 

1104 22 50 00 - - - обрушене 20 20% зниження 
1104 22 95 00 - - - інше 20 20% зниження 
1104 23 40 00 - - - лущене, різане або нерізане чи 

подрібнене або неподрібнене; 
обрушене 

20 20% зниження 

1104 23 98 00 - - - інше 20 20% зниження 
1104 29 04 00 - - - - лущене, різане або нерізане чи 

подрібнене або неподрібнене 
20 20% зниження 

1104 29 05 00 - - - - обрушене 20 20% зниження 
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1104 29 08 00 - - - - інше 20 20% зниження 
1104 29 17 00 - - - - лущене, різане або нерізане чи 

подрібнене або неподрібнене 
20 20% зниження 

1104 29 30 00 - - - - обрушене 20 20% зниження 
1104 29 51 00 - - - - - пшениці 20 20% зниження 
1104 29 55 00 - - - - - жита 20 20% зниження 
1104 29 59 00 - - - - - інше 20 20% зниження 
1104 29 81 00 - - - - - пшениці 20 20% зниження 
1104 29 85 00 - - - - - жита 20 20% зниження 
1104 29 89 00 - - - - - інше 20 20% зниження 
1104 30 10 00 - - пшениці 20 20% зниження 
1104 30 90 00 - - інших зернових культур 20 20% зниження 
1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок 20 20% зниження 
1105 20 00 00 - пластівці, гранули 20 20% зниження 
1106 10 00 00 - із сушених бобових овочів 

товарної позиції 0713 
20 5 

1106 20 10 00 - - денатуровані 20 5 
1106 20 90 00 - - інші 20 5 
1106 30 10 00 - - з бананів 20 5 
1106 30 90 00 - - інші 15 5 
1107 10 11 00 - - - у вигляді борошна 10 5 
1107 10 19 00 - - - інший 10 20% зниження 
1107 10 91 00 - - - у вигляді борошна 10 20% зниження 
1107 10 99 00 - - - інший 10 20% зниження 
1107 20 00 00 - обсмажений 10 5 
1108 11 00 00 - - пшеничний 10 5 
1108 12 00 00 - - кукурудзяний 10  20% зниження за 5 років 
1108 13 00 00 - - картопляний 15  20% зниження за 5 років 
1108 14 00 00 - - маніоковий 20 20% зниження 
1108 19 10 00 - - - рисовий 15 20% зниження 
1108 19 90 00 - - - інший 15 5 
1108 20 00 00 - інулін 20 5 
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира 15 Виключення 
1202 30 00 90 - - інший 5 3 
1202 41 00 90 - - - інший 5 3 
1202 42 00 90 - - - інший 5 3 
1203 00 00 00 Копра 5 3 
1204 00 90 00 - інше 5 3 
1206 00 91 00 - - лущене; у лушпинні сірого 

кольору та з білими смугами 
10 5 

1206 00 99 00 - - інше 10  20% зниження за 5 років 
1207 10 00 00 - горіхи та ядра пальм 5 3 
1207 21 00 00 - - для сівби 5 3 
1207 29 00 00 - - інше 5 3 
1207 30 00 00 - насіння рицини 5 3 
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1207 40 10 00 - - для сівби 5 3 
1207 40 90 00 - - інше 5 3 
1207 50 10 00 - - для сівби 5 3 
1207 50 90 00 - - інше 5 3 
1207 60 00 00 - насіння сафлору (Carthamus 

tinctorius) 
5 3 

1207 70 00 00 - насіння дині 5 3 
1207 91 10 00 - - - для сівби 5 3 
1207 91 90 00 - - - інше 5 3 
1207 99 20 00 - - - для сівби 5 3 
1207 99 91 00 - - - - насіння конопель 5 3 
1207 99 96 00 - - - - інші 5 3 
1208 10 00 00 - із соєвих бобів 5 20% зниження 
1208 90 00 00 - інше 5 Виключення 
1209 10 00 00 - насіння цукрових буряків 5 Виключення 
1210 10 00 00 - шишки хмелю, неподрібнені, 

нерозмелені і не у вигляді гранул 
20  20% зниження за 5 років 

1210 20 10 00 - - шишки хмелю подрібнені, 
розмелені або у вигляді гранул, з 
високим вмістом лупуліну; лупулін 

20  20% зниження за 5 років 

1210 20 90 00 - - інші 20  20% зниження за 5 років 
1212 21 00 00 - - придатні для споживання 

людиною 
15 5 

1212 29 00 00 - - інші 15 5 
1212 91 20 00 - - - сушені, подрібнені або 

неподрібнені 
20  20% зниження за 5 років 

1212 91 80 00 - - - інші 20  20% зниження за 5 років 
1212 92 00 00 - - плоди ріжкового дерева 

(цератонія) 
15 5 

1212 93 00 00 - - цукрова тростина 20  20% зниження за 5 років 
1212 94 00 00 - - корені цикорію 15 5 
1212 99 41 00 - - - - нелущене, неподрібнене або 

немелене 
15 5 

1212 99 49 00 - - - - інші 15 5 
1212 99 95 00 - - - інші 15 5 
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, 

необроблені, подрібнені або 
неподрібнені, мелені або немелені, 
пресовані або у вигляді гранул 

20 5 

1214 10 00 00 - борошно та гранули з люцерни 5 5 
1214 90 10 00 - - буряк кормовий (мангольд), 

бруква та інші кормові коренеплоди 
5 5 

1214 90 90 00 - - інші 5 5 
1302 13 00 00 - - з хмелю 10  20% зниження за 5 років 
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1501 10 10 00 - - для промислового використання, 
крім виробництва продуктів 
харчування 

20 20% зниження 

1501 10 90 00 - - інший 20 7 
1501 20 10 00 - - для промислового використання, 

крім виробництва продуктів 
харчування 

20 20% зниження 

1501 20 90 00 - - інший 20 7 
1501 90 00 00 - інший 20 7 
1502 10 10 90 - - - інші 12 7 
1502 10 90 00 - - інші 12 7 
1502 90 90 00 - - інші 12 7 
1503 00 11 00 - - для промислового використання 20 7 
1503 00 19 00 - - інші 20 7 
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового 

використання, крім виробництва 
продуктів харчування 

20 7 

1503 00 90 00 - інші 20 7 
1504 10 10 00 - - з вмістом вітаміну А не більш як 

2500 МО/г 
7 3 

1504 10 91 00 - - - з палтуса 7 3 
1504 10 99 00 - - - інші 7 3 
1504 20 10 00 - - тверді фракції 7 3 
1504 20 90 00 - - інші 7 3 
1504 30 10 00 - - тверді фракції 7 3 
1504 30 90 00 - - інші 7 3 
1505 00 10 00 - вовняний жир (жиропіт), сирий 10 5 
1505 00 90 00 - інші 10 5 
1506 00 00 00 Інші тваринні жири і масла та їх 

фракції, рафіновані або 
нерафіновані, але без зміни їх 
хімічного складу 

10 5 

1507 10 10 00 - - для технічного або промислового 
використання, крім виробництва 
продуктів харчування 

5  20% зниження за 5 років 

1507 10 90 00 - - інші 10 Виключення 
1507 90 10 00 - - для технічного або промислового 

використання, крім виробництва 
продуктів харчування 

5  20% зниження за 5 років 

1507 90 90 00 - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1508 10 10 00 - - для технічного або промислового 

використання, крім виробництва 
продуктів харчування 

5 5 

1508 10 90 00 - - інші 10 5 
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1508 90 10 00 - - для технічного або промислового 
використання, крім виробництва 
продуктів харчування 

5 5 

1508 90 90 00 - - інші 10 5 
1509 10 90 00 - - інша 10 3 
1509 90 00 00 - інші 10 2 
1510 00 10 00 - олії сирі 10 5 
1510 00 90 00 - інші 20 5 
1512 11 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

8  20% зниження за 5 років 

1512 11 91 00 - - - - соняшникова 20  20% зниження за 5 років 
1512 11 99 00 - - - - сафлорова 20  20% зниження за 5 років 
1512 19 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

10  20% зниження за 5 років 

1512 19 90 10 - - - - соняшникова 30  20% зниження за 5 років 
1512 19 90 90 - - - - сафлорова 20  20% зниження за 5 років 
1512 21 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

10  20% зниження за 5 років 

1512 21 90 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1512 29 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

10  20% зниження за 5 років 

1512 29 90 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1514 11 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 3 

1514 11 90 00 - - - інша 5 3 
1514 19 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 3 

1514 19 90 00 - - - інші 5 3 
1514 91 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 3 

1514 91 90 00 - - - інша 5 3 
1514 99 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 3 

1514 99 90 00 - - - інші 5 3 
1515 11 00 00 - - олія сира 20 20% зниження 
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1515 19 10 00 - - - для технічного або 
промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 19 90 00 - - - інші 20 20% зниження 
1515 21 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

20 5 

1515 21 90 00 - - - інша 20 20% зниження 
1515 29 10 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 29 90 00 - - - інші 15 7 
1515 50 11 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 50 19 00 - - - інша 10 5 
1515 50 91 00 - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 50 99 00 - - - інші 5 5 
1515 90 11 10 - - - олія тунгова та її фракції 10 5 
1515 90 11 90 - - - інші 5 5 
1515 90 21 00 - - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 90 29 00 - - - - інша 5 5 
1515 90 31 00 - - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 90 39 00 - - - - інші 5 5 
1515 90 40 00 - - - - для технічного або 

промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 90 51 00 - - - - - тверді, у первинних 
упаковках, масою нетто 1 кг або 
менше 

5 5 

1515 90 59 00 - - - - - тверді, в іншій упаковці; 
рідкі 

5 5 

1515 90 60 00 - - - - для технічного або 
промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

5 5 

1515 90 91 00 - - - - - тверді, у первинних 
упаковках, масою нетто 1 кг або 
менше 

5 5 

1515 90 99 00 - - - - - тверді, в іншій упаковці; 
рідкі 

5 5 
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1516 10 10 10 - - - з морських ссавців 10 5 
1516 10 10 90 - - - інші 20 5 
1516 10 90 10 - - - з морських ссавців 10 5 
1516 10 90 90 - - - інші 20 5 
1516 20 10 00 - - олія рицинова гідрогенізована 

(так званий "опаловий віск") 
20 7 

1516 20 91 10 - - - - олія оливкова 10 2 
1516 20 91 20 - - - - олія пальмова 5 5 
1516 20 91 31 - - - - - олія пальмоядрова 5 5 
1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий 5 5 
1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий 

гідрогенізований 
5 5 

1516 20 91 90 - - - - інші 20 7 
1516 20 95 00 - - - - олії із свиріпи, ріпаку, льону, 

соняшнику, брасії, сального дерева, 
макоре, стрункої макорекарапи або 
бабасу, для технічного або 
промислового використання, крім 
виробництва продуктів харчування 

20 7 

1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковці масою нетто не 
більш як 20 кг 

5 5 

1516 20 96 15 - - - - - - - інша 5 5 
1516 20 96 90 - - - - - - інші 20 7 
1516 20 98 21 - - - - - - - олія пальмоядрова 

рафінована, вибілена, дезодорована 
для технічного та промислового 
використання 

5 5 

1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий 
рафінований, вибілений, 
дезодорований для технічного та 
промислового використання 

5 5 

1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий 
рафінований, вибілений, 
дезодорований для технічного та 
промислового використання 

5 5 

1516 20 98 90 - - - - - - - інші 10 5 
1517 10 10 00 - - з вмістом молочних жирів понад 

10 мас. %, але не більш як 15 мас. % 
10  50% зниження 

1517 10 90 00 - - інший 10  50% зниження 
1517 90 10 00 - - з вмістом молочних жирів понад 

10 мас. %, але не більш як 15 мас. % 
15  50% зниження 

1517 90 91 00 - - - олії нелеткі, рідкі, змішані 15  50% зниження 
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1517 90 93 00 - - - харчові суміші або продукти, 
що використовуються для 
змащування форм 

15  50% зниження 

1517 90 99 11 - - - - - для додання в тісто 
(шортенінги), замінники, 
еквіваленти та аналоги какао-масла 

5  50% зниження 

1517 90 99 19 - - - - - інші 10  50% зниження 
1517 90 99 99 - - - - інші 15  50% зниження 
1518 00 10 00 - ліноксин 5 5 
1518 00 31 00 - - сира 10 5 
1518 00 39 00 - - інша 10 5 
1518 00 91 00 - - жири, масла і олії тваринні або 

рослинні та їх фракції, варені, 
окислені, зневоднені, сульфуровані, 
окислені струменем повітря, 
полімеризовані нагріванням у 
вакуумі або в інертному газі або 
хімічно модифіковані іншим 
способом, за винятком включених 
до товарної позиції 1516 

10 5 

1518 00 95 00 - - - нехарчові суміші та продукти з 
тваринних і рослинних жирів, масел 
і олій та їх фракцій 

20 7 

1518 00 99 00 - - - інші 20 7 
1521 90 10 00 - - спермацет, рафінований чи 

нерафінований або забарвлений чи 
незабарвлений 

15 5 

1521 90 91 00 - - - неочищений 15 5 
1521 90 99 00 - - - інший 15 5 
1522 00 10 00 - дегра 20 7 
1522 00 31 00 - - - соапсток 20 7 
1522 00 39 00 - - - інші 20 7 
1522 00 91 00 - - - олійний фуз або жирові 

залишки, соапсток 
20  20% зниження за 5 років 

1522 00 99 00 - - - інші 20  20% зниження за 5 років 
1601 00 10 00 - з печінки 15  20% зниження за 5 років 
1601 00 91 00 - - ковбаси, сухі або пастоподібні, 

сирі 
15  20% зниження за 5 років 

1601 00 99 00 - - інші 15  20% зниження за 5 років 
1602 10 00 00 - гомогенізовані готові продукти 15  20% зниження за 5 років 
1602 20 10 00 - - гусячої або качиної 10  20% зниження за 5 років 
1602 20 90 00 - - інші 20  20% зниження за 5 років 
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1602 31 11 00 - - - - які містять виключно сире 
м'ясо індиків 

20 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 31 19 00 - - - - інші 20 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 31 80 00 - - - інші 20 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 32 11 00 - - - - сирі 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 32 19 00 - - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 32 30 00 - - - які містять 25 мас. % або 
більше, але менш як 57 мас. % м'яса 
чи субпродуктів свійської птиці 

15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 32 90 00 - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 39 21 00 - - - - сирі 20 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 39 29 00 - - - - інші 20 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 39 85 00 - - - інші 20 Тарифна квота для ГС 0207, 
1602 31, 1602 32, 1602 39 у 

кількості 2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1602 41 10 00 - - - свійської свині 10  20% зниження за 5 років 
1602 41 90 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1602 42 10 00 - - - свійської свині 10  20% зниження за 5 років 
1602 42 90 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
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1602 49 11 00 - - - - - філейні частини (за винятком 
шийних частин) та їх відруби, 
включаючи суміші філейних частин 
або окостів 

10  20% зниження за 5 років 

1602 49 13 00 - - - - - шийні частини та їх відруби, 
включаючи суміші шийних і 
лопаткових частин 

10  20% зниження за 5 років 

1602 49 15 00 - - - - - інші суміші, що містять 
окости, лопаткові частини, філейні 
частини або шийні частини та їх 
відруби 

10  20% зниження за 5 років 

1602 49 19 00 - - - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1602 49 30 00 - - - - які містять 40 мас. % або 

більше, але менш як 80 мас. % м'яса 
або м'ясних субпродуктів будь-
якого виду, включаючи жири будь-
якого виду або походження 

10  20% зниження за 5 років 

1602 49 50 00 - - - - які містять менш як 40 мас. % 
м'яса чи м'ясних субпродуктів будь-
якого виду, включаючи жири будь-
якого виду або походження 

10  20% зниження за 5 років 

1602 49 90 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1602 50 10 00 - - сирі; суміші м'яса або м'ясних 

субпродуктів варених і м'яса або 
м'ясних субпродуктів сирих 

10  20% зниження за 5 років 

1602 50 31 00 - - - солонина (Corned beef), у 
герметично закритих посудинах 

10  20% зниження за 5 років 

1602 50 95 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1602 90 10 00 - - продукти з крові будь-яких 

тварин 
10  20% зниження за 5 років 

1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика 10  20% зниження за 5 років 
1602 90 51 00 - - - - які містять м'ясо або м'ясні 

субпродукти свійських свиней 
10  20% зниження за 5 років 

1602 90 61 00 - - - - - - сирі; суміші м'яса або 
субпродуктів варених і м'яса або 
субпродуктів сирих 

10  20% зниження за 5 років 

1602 90 69 00 - - - - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1602 90 91 00 - - - - - - з баранини 10  20% зниження за 5 років 
1602 90 95 00 - - - - - - з козлятини 10  20% зниження за 5 років 
1602 90 99 00 - - - - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1604 11 00 00 - - лосось 5  40% зниження за 5 років 
1604 12 10 00 - - - філе, сире, у тісті або в сухарях, 

попередньо смажене або не 
смажене в олії, морожене 

5  40% зниження за 5 років 

1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих 
посудинах 

5  40% зниження за 5 років 
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1604 12 99 00 - - - - інші 5  40% зниження за 5 років 
1604 13 11 00 - - - - в оливковій олії 20  40% зниження за 5 років 
1604 13 19 00 - - - - інші 10  40% зниження за 5 років 
1604 13 90 10 - - - - шпроти в олії 10  40% зниження за 5 років 
1604 13 90 90 - - - - інші 10  40% зниження за 5 років 
1604 14 11 00 - - - - в олії 7  40% зниження за 5 років 
1604 14 16 00 - - - - - філе, або "балик" 7  40% зниження за 5 років 
1604 14 18 00 - - - - - інші 7  40% зниження за 5 років 
1604 14 90 00 - - - пеламіда (Sarda spp.) 7  40% зниження за 5 років 
1604 15 11 10 - - - - - скумбрії виду Scomber 

scombrus 
5  40% зниження за 5 років 

1604 15 11 20 - - - - - скумбрії виду Scomber 
japonicus 

20  40% зниження за 5 років 

1604 15 19 10 - - - - - скумбрії виду Scomber 
scombrus 

5  40% зниження за 5 років 

1604 15 19 20 - - - - - скумбрії виду Scomber 
japonicus 

20  40% зниження за 5 років 

1604 15 90 00 - - - скумбрія австралійська 
(Scomber australasicus) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 16 00 00 - - анчоуси 15  40% зниження за 5 років 
1604 17 00 00 - вугор 5  40% зниження за 5 років 
1604 19 10 00 - - - лососеві, крім лосося 10  40% зниження за 5 років 
1604 19 31 00 - - - - філе, або "балик" 10  40% зниження за 5 років 
1604 19 39 00 - - - - інші 10  40% зниження за 5 років 
1604 19 50 00 - - - однокольоровий боніто 

(Orcynopsis unicolor) 
10  40% зниження за 5 років 

1604 19 91 10 - - - - - окуня морського золотистого 
(Sebastes marinus) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 91 20 - - - - - червоного миня (Urophycis 
chuss) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 91 30 - - - - - хека сріблястого (Merluccius 
bilinearis) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 91 40 - - - - - мерлузи орегонської 
(Merluccius productus) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 91 90 - - - - - інші 5  40% зниження за 5 років 
1604 19 92 00 - - - - - тріска (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) 
5  40% зниження за 5 років 

1604 19 93 00 - - - - - сайда (Pollachaius virens) 5  40% зниження за 5 років 
1604 19 94 10 - - - - - - мерлуза орегонська 

(Merluccius productus) 
5  40% зниження за 5 років 

1604 19 94 20 - - - - - - хек сріблястий (Merluccius 
bilinearis) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 94 30 - - - - - - червоний минь (Urophycis 
chuss) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 94 90 - - - - - - інші 5  40% зниження за 5 років 
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1604 19 95 00 - - - - - минтай (Theragra 
chalcogramma) і срібляста сайда 
(Pollachius pollachius) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 97 10 - - - - - - окунь морський золотистий 
(Sebastes marinus) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 97 20 - - - - - - осетроподібні 
(Acipenseriformes) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 19 97 30 - - - - - - судак (Stizostedion spp.) 5  40% зниження за 5 років 
1604 19 97 90 - - - - - - інші 5  40% зниження за 5 років 
1604 20 05 00 - - готові продукти із сурімі 5  40% зниження за 5 років 
1604 20 10 00 - - - з лосося 5  40% зниження за 5 років 
1604 20 30 10 - - - - з арктичного гольця 

(Salvelinus alpinus) 
5  40% зниження за 5 років 

1604 20 30 90 - - - - з інших 5  40% зниження за 5 років 
1604 20 40 00 - - - з анчоусів 20 5 
1604 20 50 10 - - - - із скумбрії звичайної, або 

європейської (Scomber scombrus) 
15  40% зниження за 5 років 

1604 20 50 20 - - - - із пеламіди 5  40% зниження за 5 років 
1604 20 50 30 - - - - з однокольорового боніто 

(Orcynopsis unicolor) 
5  40% зниження за 5 років 

1604 20 50 90 - - - - з інших 20  40% зниження за 5 років 
1604 20 70 00 - - - з тунця, скіпджека, або тунця 

смугастого, та інших риб роду 
Euthynnus 

5 5 

1604 20 90 10 - - - - з осетроподібних 
(Acipenseriformes) 

5  40% зниження за 5 років 

1604 20 90 20 - - - - із судака (Stizostedion spp.) 5  40% зниження за 5 років 
1604 20 90 90 - - - - з інших риб 5  40% зниження за 5 років 
1604 31 00 00 - - ікра осетрових (чорна ікра) 15  40% зниження за 5 років 
1604 32 00 00 - - ікра інших риб 10  40% зниження за 5 років 
1605 40 00 10 - - криль антарктичний (Euphausia 

superba) 
15  40% зниження за 5 років 

1605 40 00 90 - - інші 15  40% зниження за 5 років 
1605 51 00 00 - - устриці 5  40% зниження за 5 років 
1605 52 00 00 - - гребінці, включаючи королівські 

гребінці 
5  40% зниження за 5 років 

1605 53 10 00 - - - у герметично закритих 
посудинах 

5  40% зниження за 5 років 

1605 53 90 00 - - - інші 5  40% зниження за 5 років 
1605 54 00 00 - - каракатиці і кальмари 5  40% зниження за 5 років 
1605 55 00 00 - - восьминоги 5  40% зниження за 5 років 
1605 56 00 00 - - клеми, серцевидки і арки 5  40% зниження за 5 років 
1605 57 00 00 - - морські вушка 5  40% зниження за 5 років 
1605 58 00 00 - - равлики, крім липариса 5  40% зниження за 5 років 
1605 59 00 00 - - інші 5  40% зниження за 5 років 
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1605 61 00 00 - - голотурії 10  40% зниження за 5 років 
1605 62 00 00 - - морські їжаки 10  40% зниження за 5 років 
1605 63 00 00 - - медузи 10  40% зниження за 5 років 
1605 69 00 00 - - інші 10  40% зниження за 5 років 
1701 12 10 00 - - - для рафінування 50 Виключення 
1701 12 90 00 - - - інший 50 Виключення 
1701 13 10 00 - - - для рафінування 50 Виключення 
1701 13 90 00 - - - інший 50 Виключення 
1701 14 10 00 - - - для рафінування 50 Виключення 
1701 14 90 00 - - - інший 50 Виключення 
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок 

або барвників 
50 Виключення 

1701 99 10 00 - - - цукор білий 50 Виключення 
1701 99 90 00 - - - інші 50 Виключення 
1702 11 00 00 - - з вмістом лактози 99 мас. % або 

більше, визначеної як безводна 
лактоза, у перерахунку на суху 
речовину 

5 Виключення 

1702 19 00 00 - - інші 5 Виключення 
1702 20 10 00 - - кленовий цукор у твердому стані 

з доданням ароматичних добавок 
або барвників 

5 Виключення 

1702 20 90 00 - - інші 5  20% зниження за 5 років 
1702 30 10 00 - - ізоглюкоза 5  20% зниження за 5 років 
1702 30 50 00 - - - у вигляді білого кристалічного 

порошку, агломерованого або 
неагломерованого 

5 Виключення 

1702 30 90 00 - - - інші 5 Виключення 
1702 40 10 00 - - ізоглюкоза 5 Виключення 
1702 40 90 00 - - інші 5 Виключення 
1702 50 00 00 - фруктоза хімічно чиста 5 20% зниження 
1702 60 10 00 - - ізоглюкоза 5  20% зниження за 5 років 
1702 60 80 00 - - сироп інуліновий 5  20% зниження за 5 років 
1702 60 95 00 - - інші 5 Виключення 
1702 90 10 00 - - мальтоза хімічно чиста 5 Виключення 
1702 90 30 00 - - ізоглюкоза 5  20% зниження за 5 років 
1702 90 50 00 - - мальтодекстрин і 

мальтодекстриновий сироп 
5  20% зниження за 5 років 

1702 90 71 00 - - - з вмістом 50 мас. % або більше 
цукрози в сухому стані 

5 Виключення 

1702 90 75 00 - - - - у вигляді порошку, 
агломерованого або 
неагломерованого 

5 Виключення 

1702 90 79 00 - - - - інші 5 Виключення 
1702 90 80 00 - - сироп інуліновий 5 Виключення 



 
 

52 
 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

1702 90 95 00 - - інші 5 Виключення 
1703 10 00 00 - патока (меляса) з тростини 10  20% зниження за 5 років 
1703 90 00 00 - інша 10 5 
1704 10 10 00 - - з вмістом менш як 60 мас. % 

цукрози (включаючи інвертний 
цукор, виражений як цукроза) 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 10 90 00 - - з вмістом 60 мас. % або більше 
цукрози (включаючи інвертний 
цукор, виражений як цукроза) 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 10 00 - - екстракт солодки або локриці, 
який містить понад 10 мас. % 
цукрози, але без додання інших 
речовин 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 30 00 - - білий шоколад 10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 51 00 - - - пасти і маси, включаючи 
марципан, у первинних упаковках, 
масою нетто 1 кг або більше 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 55 00 - - - льодяники від болю у горлі і 
цукерки від кашлю 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 61 00 - - - драже та аналогічні їм 
солодощі, у вигляді драже 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 65 00 - - - - кондитерські вироби у вигляді 
гумки або желе, включаючи 
фруктову пасту (мармелад) у 
вигляді кондитерських виробів з 
цукру 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 71 00 - - - - карамель, з вареного цукру без 
жирових добавок, з начинкою або 
без начинки 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 75 00 - - - - ірис, цукерки та аналогічні 
солодощі, з вареного цукру з 
жировими добавками 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 81 00 - - - - - одержані в результаті 
пресування (у вигляді таблеток) 

10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704 90 99 00 - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1802 00 00 00 Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та 
інші відходи какао 

5 5 
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1806 10 15 00 - - без вмісту цукрози або з вмістом 
менш як 5 мас. % цукрози 
(включаючи інвертний цукор, 
перерахований на цукрозу) чи 
ізоглюкози, перерахованої на 
цукрозу 

5 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 10 20 00 - - з вмістом 5 мас. % або більше, 
але менш як 65 мас. % цукрози 
(включаючи інвертний цукор, 
перерахований на цукрозу) чи 
ізоглюкози, перерахованої на 
цукрозу 

5 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 10 30 00 - - з вмістом 65 мас. % або більше, 
але менш як 80 мас. % цукрози 
(включаючи інвертний цукор, 
перерахований на цукрозу) чи 
ізоглюкози, перерахованої на 
цукрозу 

5 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 10 90 00 - - з вмістом 80 мас. % або більше 
цукрози (включаючи інвертний 
цукор, перерахований на цукрозу) 
чи ізоглюкози, перерахованої на 
цукрозу 

5 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 20 10 00 - - з вмістом 31 мас. % або більше 
какао-масла чи з вмістом у сумі 31 
мас. % або більше какао-масла і 
молочного жиру 

15 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 20 30 00 - - з вмістом у сумі 25 мас. % або 
більше, але менш як 31 мас. % 
какао-масла та молочного жиру 

15 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 20 50 00 - - - з вмістом 18 мас. % або більше 
какао-масла 

15 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 20 70 00 - - - крихти молочного шоколаду 15 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 20 80 00 - - - шоколадна глазур 15 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 20 95 00 - - - інші 15 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 31 00 00 - - з начинкою 10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових 
культур, горіхів або плодів 

5 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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1806 32 90 00 - - - інші 5 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 11 00 - - - - які містять алкоголь 10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 19 00 - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 31 00 - - - - з начинкою 10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмістом неїстівних 
ігор або сувенірів 

10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 39 90 - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 50 00 - - кондитерські вироби з цукру та 
їх замінники, виготовлені з 
цукрозамінників, з вмістом какао 

10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 60 00 - - пасти, що містять какао 10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 70 00 - - готові вироби, що містять какао 
та використовуються для 
виробництва напоїв 

10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806 90 90 00 - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1901 20 00 00 - суміші та тісто для виробництва 
хлібобулочних та борошняних 
кондитерських виробів товарної 
позиції 1905 

10 Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 1901100000 

1901 90 11 00 - - - з вмістом сухого екстракту 90 
мас. % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 1901100000 

1901 90 19 00 - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 1901100000 



 
 

55 
 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

1901 90 91 00 - - - без вмісту молочних жирів, 
цукрози, ізоглюкози, глюкози, 
крохмалю або з вмістом менш як 
1,5 мас. % молочних жирів, менш як 
5 мас. % цукрози (включаючи 
інвертний цукор) чи ізоглюкози, 
менш як 5 мас. % глюкози або 
крохмалю, крім харчових продуктів 
у вигляді порошку із сировини 
товарних позицій 0401 - 0404 

10 Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 1901100000 

1901 90 99 00 - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 1901100000 

1902 11 00 00 - - з вмістом яєць 20 7 
1902 19 10 00 - - - без вмісту борошна або крупки 

з м'якої пшениці 
15 7 

1902 19 90 00 - - - інші 15 7 
1902 20 10 00 - - з вмістом понад 20 мас. % риби, 

ракоподібних, молюсків або інших 
водяних безхребетних 

20 7 

1902 20 30 00 - - з вмістом понад 20 мас. % ковбас 
і аналогічних продуктів із м'яса та 
м'ясних субпродуктів усіх видів, 
включаючи жири будь-якого виду 
або походження 

20 7 

1902 20 91 00 - - - варені 20 7 
1902 20 99 00 - - - інші 20 7 
1902 30 10 00 - - висушені 10 7 
1902 30 90 00 - - інші 10 7 
1902 40 10 00 - - неприготовлений 20 7 
1902 40 90 00 - - інший 20 7 
1903 00 00 00 Тапіока та її замінники, 

приготовлені з крохмалю, у формі 
пластівців, гранул, кульок, 
крупинок, горошин і в інших 
аналогічних формах 

20 7 

1904 10 10 00 - - виготовлені з кукурудзи 10  50% зниження 
1904 10 30 00 - - виготовлені з рису 10  50% зниження 
1904 10 90 00 - - інші 10  50% зниження 
1904 20 10 00 - - вироби типу мюслі (Musli) на 

основі несмажених пластівців із 
зерна зернових культур 

10  20% зниження за 5 років 

1904 20 91 00 - - - виготовлені з кукурудзи 10  20% зниження за 5 років 
1904 20 95 00 - - - виготовлені з рису 10  20% зниження за 5 років 
1904 20 99 00 - - - інші 10  20% зниження за 5 років 
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1904 30 00 00 - пшениця Bulgur 10 Тарифна квота у кількості 1000 
тонн/рік (100% зниження у 

межах квоти) 

1904 90 10 00 - - рис 10  20% зниження за 5 років 
1904 90 80 00 - - інші 10  20% зниження за 5 років 
1905 10 00 00 - хрусткі хлібці 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 

кількості 1500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1905 20 10 00 - - з вмістом менш як 30 мас. % 
цукрози (включаючи інвертний 
цукор, виражений як цукроза) 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 20 30 00 - - з вмістом 30 мас. % або більше, 
але менш як 50 мас. % цукрози 
(включаючи інвертний цукор, 
виражений як цукроза) 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 20 90 00 - - з вмістом 50 мас. % або більше 
цукрози (включаючи інвертний 
цукор, виражений як цукроза) 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 31 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою 
нетто не більш як 85 г 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 31 19 00 - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 31 30 00 - - - - з вмістом 8 мас. % або більше 
молочних жирів 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 31 91 00 - - - - - печиво сухе з начинкою у 
вигляді сандвічів 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 31 99 00 - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 32 05 00 - - - з вмістом води понад 10 мас. % 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 32 11 00 - - - - - у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 85 г 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 32 19 00 - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 32 91 00 - - - - - підсолені, з начинкою або 
без неї 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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1905 32 99 00 - - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 40 10 00 - - сухарі 12 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 40 90 00 - - інші 12 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 90 10 00 - - прісний хліб (маца) 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 90 20 00 - - вафельні пластини, порожні 
капсули для використання у 
фармацевтиці, вафельні облатки для 
запечатування, рисовий папір і 
аналогічні продукти 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 90 30 00 - - - хлібобулочні вироби без 
додання меду, яєць, сиру або 
плодів, з вмістом у сухому стані не 
більш як 5 мас. % цукру і не більш 
як 5 мас. % жиру 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 90 45 00 - - - печиво сухе 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 90 55 00 - - - продукти екструдовані або 
експадовані, пряні або підсолені 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 90 60 00 - - - - з доданням 
підсолоджувальних речовин 

10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905 90 90 00 - - - - інші 10 Тарифна квота для ГС 1905 у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2001 90 10 00 - - мангове чутні 17 5 
2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крім 

солодких стручкових або пахучих 
перців 

17 3 

2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. 
saccharata) 

17 5 

2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, 
і аналогічні їстівні частини рослин з 
вмістом 5 мас. % або більше 
крохмалю 

17 5 

2001 90 50 00 - - гриби 17 5 
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2001 90 65 00 - - маслини або оливки 17 3 
2001 90 92 00 - - тропічні плоди та тропічні 

горіхи; пальмова серцевина 
17 5 

2002 10 10 00 - - очищені 8 Тарифна квота для ГС 2002 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)  

2002 10 90 00 - - інші 8 Тарифна квота для ГС 2002 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)  

2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою 
нетто понад 1 кг 

12 Тарифна квота для ГС 2002 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)  

2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою 
нетто не більш як 1 кг 

12 Тарифна квота для ГС 2002 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)  

2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою 
нетто понад 1 кг 

12 Тарифна квота для ГС 2002 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)  

2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою 
нетто не більш як 1 кг 

12 5 

2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою 
нетто понад 1 кг 

12 5 

2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою 
нетто не більш як 1 кг 

12 Тарифна квота для ГС 2002 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)  

2003 10 20 00 - - попередньо консервовані, 
повністю піддані глибокій тепловій 
обробці 

10 20% зниження 

2003 10 30 00 - - інші 10 20% зниження 
2003 90 10 00 - - трюфелі 10 5 
2003 90 90 00 - - інші 10 5 
2004 10 10 10 - - - в упаковці 5 кг або більше 5 5 
2004 10 10 90 - - - інша 15 5 
2004 10 91 00 - - - у вигляді борошна, крупів або 

пластівців 
10 5 

2004 10 99 10 - - - - в упаковці 5 кг або більше 5 20% зниження 
2004 10 99 90 - - - - інша 15 20% зниження 
2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. 

saccharata) 
15 5 

2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та 
маслини або оливки 

15 5 

2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) і незріла 
квасоля Phaseolus spp, у стручках 

15 5 

2004 90 91 00 - - - цибуля ріпчаста, піддана лише 
тепловій обробці 

15 5 
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2004 90 98 00 - - - інші 15 5 
2005 10 00 00 - овочі гомогенізовані 15 5 
2005 20 10 00 - - у вигляді борошна, круп або 

пластівців 
12 5 

2005 20 20 00 - - - нарізана тонкими шматочками, 
обсмажена або підсушена, солона 
чи несолона або ароматизована чи 
неароматизована, у герметично 
закритих упаковках, придатна до 
споживання 

12 20% зниження 

2005 20 80 00 - - - інша 12 5 
2005 40 00 00 - горох (Pisum sativum) 12  20% зниження за 5 років 
2005 51 00 00 - - квасоля лущена 15 5 
2005 59 00 00 - - інша 15 5 
2005 60 00 00 - спаржа 15 5 
2005 70 00 00 - маслини або оливки 10 3 
2005 80 00 00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. 

saccharata) 
10 7 

2005 91 00 00 - - бамбукові паростки 10 5 
2005 99 10 00 - - - плоди роду Capsicum, крім 

солодких стручкових або пахучого 
перців 

7 5 

2005 99 20 00 - - - каперси 10 3 
2005 99 30 00 - - - артишоки 7 5 
2005 99 50 00 - - - овочеві суміші 7 5 
2005 99 60 00 - - - капуста квашена 10 5 
2005 99 80 00 - - - інші 10 5 
2006 00 10 00 - імбир 20 7 
2006 00 31 00 - - - вишня та черешня 20 7 
2006 00 35 00 - - - тропічні плоди та тропічні 

горіхи 
20 7 

2006 00 38 00 - - - інші 20 7 
2006 00 91 00 - - - тропічні плоди та тропічні 

горіхи 
20 7 

2006 00 99 00 - - - інші 20 7 
2007 10 10 00 - - з вмістом цукру понад 13 мас. % 10 5 
2007 10 91 00 - - - з тропічних плодів 10 5 
2007 10 99 00 - - - інші 10 5 
2007 91 10 00 - - - з вмістом цукру понад 30 мас. 

% 
15 3 

2007 91 30 00 - - - з вмістом цукру понад 13 мас. 
%, але не більш як 30 мас. % 

15 3 

2007 91 90 00 - - - інші 15 3 
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2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливові в 
первинних упаковках, масою нетто 
понад 100 кг, призначені для 
промислового оброблення 

10 5 

2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанів 10 5 
2007 99 31 00 - - - - - з вишень і черешень 10 5 
2007 99 33 00 - - - - - з полуниць і суниць 10 5 
2007 99 35 00 - - - - - з малини 10 5 
2007 99 39 00 - - - - - інші 10 5 
2007 99 50 90 - - - - інші 10 5 
2007 99 97 90 - - - - - інші 10 5 
2008 11 10 00 - - - арахісове масло 10 5 
2008 11 91 90 - - - - - інші 10 5 
2008 11 96 00 - - - - - обсмажені 10 5 
2008 11 98 00 - - - - - інші 10 5 
2008 19 11 00 - - - - тропічні горіхи; суміші з 

вмістом 50 мас. % або більше 
тропічних горіхів і тропічних 
плодів 

10 5 

2008 19 91 00 - - - - тропічні горіхи; суміші з 
вмістом 50 мас. % або більше 
тропічних горіхів і тропічних 
плодів 

10 5 

2008 20 11 00 - - - - з вмістом цукру понад 17 мас. 
% 

10 5 

2008 20 19 00 - - - - інші 10 5 
2008 20 31 00 - - - - з вмістом цукру понад 19 мас. 

% 
10 5 

2008 20 39 00 - - - - інші 10 5 
2008 20 51 00 - - - - з вмістом цукру понад 17 мас. 

% 
10 5 

2008 20 59 00 - - - - інші 10 5 
2008 20 71 00 - - - - з вмістом цукру понад 19 мас. 

% 
10 5 

2008 20 79 00 - - - - інші 10 5 
2008 20 90 90 - - - - інші 10 5 
2008 30 11 00 - - - - з фактичною концентрацією 

спирту не більш як 11,85 мас. % 
15 5 

2008 30 19 00 - - - - інші 15 5 
2008 30 31 00 - - - - з фактичною концентрацією 

спирту не більш як 11,85 мас. % 
15 5 

2008 40 11 00 - - - - - з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 мас. % 

15 5 

2008 40 19 00 - - - - - інші 15 5 
2008 40 21 00 - - - - - з фактичною концентрацією 

спирту не більш як 11,85 мас. % 
15 5 

2008 40 29 00 - - - - - інші 15 5 
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2008 40 31 00 - - - - з вмістом цукру понад 15 мас. 
% 

15 5 

2008 40 39 00 - - - - інші 15 5 
2008 40 51 00 - - - - з вмістом цукру понад 13 мас. 

% 
15 5 

2008 40 59 00 - - - - інші 15 5 
2008 40 71 00 - - - - з вмістом цукру понад 15 мас. 

% 
15 5 

2008 40 79 00 - - - - інші 15 5 
2008 40 90 00 - - - без додання цукру 15 5 
2008 91 00 00 - - серцевина пальми 5 5 
2008 93 11 00 - - - - - з фактичною концентрацією 

спирту не більш як 11,85 мас. % 
15 5 

2008 93 19 00 - - - - - інші 15 5 
2008 93 21 00 - - - - - з фактичною концентрацією 

спирту не більш як 11,85 мас. % 
15 5 

2008 93 29 00 - - - - - інші 15 5 
2008 93 91 00 - - - - з доданням цукру, у 

первинних упаковках, масою нетто 
понад 1 кг 

15 5 

2008 93 93 00 - - - - з доданням цукру, у 
первинних упаковках, масою нетто 
не більше 1 кг 

15 5 

2008 93 99 00 - - - - без додання цукру 10 5 
2008 97 12 00 - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 14 00 - - - - - - інші 15 5 
2008 97 16 00 - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 18 00 - - - - - - інші 15 5 
2008 97 32 00 - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 34 00 - - - - - - інші 15 5 
2008 97 36 00 - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 38 00 - - - - - - інші 15 5 
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2008 97 51 00 - - - - - - з тропічних плодів 
(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 59 00 - - - - - - інші 15 5 
2008 97 72 00 - - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 74 00 - - - - - - - інші 15 5 
2008 97 76 00 - - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 78 00 - - - - - - - інші 15 5 
2008 97 92 90 - - - - - - - інші 15 5 
2008 97 93 00 - - - - - - інші 15 5 
2008 97 94 00 - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 96 00 - - - - - - інші 15 5 
2008 97 97 00 - - - - - - з тропічних плодів 

(включаючи суміші з вмістом 50 
мас. % або більше тропічних плодів 
і тропічних горіхів) 

15 5 

2008 97 98 00 - - - - - - інші 15 5 
2008 99 11 00 - - - - - з фактичною концентрацією 

спирту не більш як 11,85 мас. % 
15 5 

2008 99 19 00 - - - - - інші 15 5 
2008 99 24 00 - - - - - - - тропічні плоди 15 5 
2008 99 28 00 - - - - - - - інші 15 5 
2008 99 31 00 - - - - - - - тропічні плоди 15 5 
2008 99 34 00 - - - - - - - інші 15 5 
2008 99 36 00 - - - - - - - тропічні плоди 15 5 
2008 99 37 00 - - - - - - - інші 15 5 
2008 99 38 00 - - - - - - - тропічні плоди 15 5 
2008 99 40 00 - - - - - - - інші 15 5 
2008 99 41 00 - - - - - імбир 15 5 
2008 99 48 10 - - - - - - пюре, заморожене або 

консервоване асептичним 
способом, в ємкості, масою нетто 
понад 190 кг, для виробництва 
соків, нектарів та напоїв 

2 2 

2008 99 48 90 - - - - - - інші 15 5 
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2008 99 49 10 - - - - - - пюре з бананів, ківі, 
кактуса, ацероли, рамбутана, 
заморожене або консервоване 
асептичним способом, в ємкості, 
масою нетто понад 190 кг, для 
виробництва соків, нектарів та 
напоїв 

2 2 

2008 99 49 90 - - - - - - інші 15 5 
2008 99 51 00 - - - - - імбир 15 5 
2008 99 63 00 - - - - - тропічні плоди 15 5 
2008 99 67 00 - - - - - інші 15 5 
2008 99 72 00 - - - - - - 5 кг або більше 15 5 
2008 99 85 00 - - - - - кукурудза, крім цукрової 

кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 
15 5 

2008 99 91 00 - - - - - ямс, батат, або солодка 
картопля, і аналогічні їстівні 
частини рослин з вмістом крохмалю 
5 мас. % або більше 

15 5 

2009 21 00 90 - - - інший 5 3 
2009 29 11 00 - - - - вартістю не більш як 30 євро 

за 100 кг маси нетто 
5 3 

2009 29 91 00 - - - - вартістю не більш як 30 євро 
за 100 кг маси нетто та з вмістом 
доданого цукру понад 30 мас. % 

5 3 

2009 29 99 90 - - - - - інший 5 3 
2009 31 11 00 - - - - які містять доданий цукор 5 3 
2009 31 19 90 - - - - - інші 5 3 
2009 41 92 00 - - - який містить доданий цукор 10 5 
2009 41 99 90 - - - - інший 10 5 
2009 49 11 00 - - - - вартістю не більш як 30 євро 

за 100 кг маси нетто 
10 5 

2009 49 30 00 - - - - вартістю понад 30 євро за 100 
кг маси нетто, який містить доданий 
цукор 

10 5 

2009 49 91 00 - - - - - з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

10 5 

2009 49 93 00 - - - - - з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

10 5 

2009 49 99 90 - - - - - - інший 10  20% зниження за 5 років 
2009 50 10 00 - - який містить доданий цукор 10 3 
2009 50 90 00 - - інший 10 3 
2009 61 10 00 - - - вартістю понад 18 євро за 100 

кг маси нетто 
10 Тарифна квота для ГС 200961, 

200969, 200971, 200979 у 
кількості 1800 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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2009 61 90 00 - - - вартістю не більш як 18 євро за 
100 кг маси нетто 

10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 69 11 00 - - - - вартістю не більш як 22 євро 
за 100 кг маси нетто 

10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 69 19 00 - - - - інший 2 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 69 51 00 - - - - - концентрований 2 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 69 59 00 - - - - - інший 10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 69 71 00 - - - - - - концентрований 2 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 69 79 00 - - - - - - інший 10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 69 90 00 - - - - - інший 10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 71 20 00 - - - який містить доданий цукор 10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 71 99 00 - - - який не містить доданого цукру 10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 79 11 00 - - - - вартістю не більш як 22 євро 
за 100 кг маси нетто 

10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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2009 79 19 00 - - - - інший 10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 79 30 00 - - - - вартістю понад 18 євро за 100 
кг маси нетто, який містить доданий 
цукор 

10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 79 91 00 - - - - - з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 79 98 00 - - - - - який не містить доданого 
цукру 

10 Тарифна квота для ГС 200961, 
200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009 81 11 00 - - - - вартістю не більш як 30 євро 
за 100 кг маси нетто 

2 2 

2009 81 31 00 - - - - вартістю понад 18 євро за 100 
кг маси нетто, який містить доданий 
цукор 

10 5 

2009 81 51 00 - - - - - з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

10 5 

2009 81 59 00 - - - - - з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

10 5 

2009 81 95 90 - - - - - - - інший 10 5 
2009 81 99 00 - - - - - - інші 10 5 
2009 89 11 00 - - - - - вартістю не більш як 22 євро 

за 100 кг маси нетто 
8 5 

2009 89 19 00 - - - - - інший 10 5 
2009 89 34 90 - - - - - - - інші 8 5 
2009 89 36 00 - - - - - - сік тропічних плодів 8 5 
2009 89 50 00 - - - - - вартістю понад 18 євро за 

100 кг маси нетто, який містить 
доданий цукор 

10 5 

2009 89 61 00 - - - - - - з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

10 5 

2009 89 63 00 - - - - - - з вмістом доданого цукру 
не більш як 30 мас. % 

10 5 

2009 89 69 00 - - - - - - який не містить доданого 
цукру 

10 5 

2009 89 71 00 - - - - - - сік з вишень або черешень 10 5 
2009 89 73 00 - - - - - - соки з тропічних плодів 10 5 
2009 89 79 00 - - - - - - інші 10 5 
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2009 89 85 10 - - - - - - - - сік плодів пасифлори, 
або страстоцвіту, та гуаяви 

8 3 

2009 89 85 90 - - - - - - - - інші 10 5 
2009 89 86 00 - - - - - - - інші 10 5 
2009 89 88 00 - - - - - - - сік тропічних плодів 10 5 
2009 89 89 00 - - - - - - - інші 10 5 
2009 89 96 00 - - - - - - - сік з вишень або черешень 10 3 
2009 89 97 90 - - - - - - - - інші 10 5 
2009 89 99 90 - - - - - - - - інші 10 5 
2009 90 11 00 - - - - вартістю не більш як 22 євро 

за 100 кг маси нетто 
10 3 

2009 90 19 00 - - - - інші 10 3 
2009 90 21 00 - - - - вартістю не більш як 30 євро 

за 100 кг маси нетто 
10 3 

2009 90 31 00 - - - - вартістю не більш як 18 євро 
за 100 кг маси нетто, з вмістом 
доданого цукру понад 30 мас. % 

10 3 

2009 90 39 00 - - - - інші 10 3 
2009 90 41 00 - - - - - - які містять доданий цукор 10 3 
2009 90 49 90 - - - - - - - інші 10 3 
2009 90 51 00 - - - - - - які містять доданий цукор 10 3 
2009 90 59 90 - - - - - - - інші 10 3 
2009 90 71 00 - - - - - - з вмістом доданого цукру 

понад 30 мас. % 
10 3 

2009 90 73 00 - - - - - - з вмістом доданого цукру 
не більш як 30 мас. % 

10 3 

2009 90 79 90 - - - - - - - інші 10 3 
2009 90 92 00 - - - - - - - суміші соків з тропічних 

плодів 
10 3 

2009 90 94 00 - - - - - - - інші 10 3 
2009 90 95 00 - - - - - - - суміші соків з тропічних 

плодів 
10 3 

2009 90 96 00 - - - - - - - інші 10 3 
2009 90 97 90 - - - - - - - - інші 10 3 
2009 90 98 90 - - - - - - - - інші 10 3 
2101 11 00 10 - - - - розчинна кава в первинній 

упаковці масою нетто понад 10 кг 
5 5 

2101 11 00 90 - - - - інші 10 5 
2101 12 92 00 - - - готові продукти на основі цих 

екстрактів, есенцій і концентратів 
кави 

10 5 

2101 12 98 00 - - - інші 10 20% зниження 
2101 20 20 00 - - екстракти, есенції або 

концентрати 
10 5 
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2101 20 92 00 - - - на основі екстрактів, есенцій 
або концентратів чаю чи мате, або 
парагвайського чаю 

10 5 

2101 20 98 00 - - - інші 10 20% зниження 
2101 30 11 00 - - - смажений цикорій 10 5 
2101 30 19 00 - - - інші 10 20% зниження 
2101 30 91 00 - - - смаженого цикорію 10 5 
2101 30 99 00 - - - інші 10 20% зниження 
2102 10 10 00 - - дріжджі культурні 15 5 
2102 10 31 00 - - - сухі 20  50% зниження 
2102 10 39 00 - - - інші 20 5 
2102 10 90 00 - - інші 15 5 
2102 20 11 00 - - - у вигляді таблеток, кубиків чи 

аналогічних форм або в первинних 
упаковках масою нетто не більш як 
1 кг 

10 5 

2102 20 19 00 - - - інші 10 5 
2102 20 90 00 - - інші 10 5 
2102 30 00 00 - порошки пекарські готові 10 5 
2103 10 00 00 - соус соєвий 15 5 
2103 30 10 00 - - порошок гірчиці 15 5 
2103 30 90 00 - - готова гірчиця 12 5 
2103 90 10 00 - - мангове чутні, рідке 10 5 
2103 90 30 00 - - настоянки гіркі ароматичні з 

вмістом 44,2 - 49,2 об. % спирту та 
1,5 - 6 мас. % тирличу (генціану), 
прянощів і різних інгредієнтів з 
вмістом 4 - 10 % цукру, у посудинах 
місткістю не більш як 0,5 л 

10 5 

2104 20 00 00 - гомогенізовані складені харчові 
продукти 

10 50% зниження за 5 років       

2105 00 10 10 - - фруктове морозиво, виготовлене 
з сумішей товарної підкатегорії 
2106 90 98 60 

5 Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105 00 10 90 - - інше 10 Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105 00 91 00 - - 3 мас. % або більше, але менш як 
7 мас. % 

10 Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105 00 99 00 - - 7 мас. % або більше 10 Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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2106 10 20 00 - - без вмісту молочних жирів, 
цукрози, ізоглюкози, глюкози, 
крохмалю або з вмістом менш як 
1,5 мас. % молочних жирів, менш як 
5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, 
менш як 5 мас. % глюкози або 
крохмалю 

4 5 

2106 10 80 00 - - інші 4 5 
2106 90 20 00 - - складені спиртні продукти, крім 

продуктів, виготовлених на основі 
ароматичних речовин, що 
використовуються у виробництві 
напоїв 

10 5 

2106 90 30 00 - - - сироп з ізоглюкози 5 5 
2106 90 51 00 - - - - сироп з лактози 5 5 
2106 90 55 00 - - - - сироп з глюкози або з 

мальтодекстрину 
5 5 

2106 90 59 00 - - - - інші 10  50% зниження 
2106 90 98 60 - - - - суміші (основи) для 

виготовлення фруктового морозива 
з вмістом концентрованого 
фруктового соку або 
безалкогольного напою, з вмістом 
цукру не більш як 30 мас. % та без 
вмісту молочних жирів 

5 5 

2106 90 98 91 - - - - сири плавлені 10 5 
2201 10 11 00 - - - негазовані 10 2 
2201 10 19 00 - - - інші 10 2 
2201 10 90 00 - - інші 10 2 
2201 90 00 00 - інші 10 2 
2202 90 91 00 - - - менш як 0,2 мас. % 5  50% зниження 
2202 90 95 00 - - - 0,2 мас. % або більше, але менш 

як 2 мас. % 
5  50% зниження 

2202 90 99 00 - - - 2 мас. % або більше 5 3 
2203 00 01 00 - - в пляшках 0,05 євро за 1 

л 
3 

2203 00 09 00 - - інші 0,05 євро за 1 
л 

3 

2203 00 10 00 - у посудинах місткістю більш як 10 
л 

0,05 євро за 1 
л 

3 

2204 10 11 00 - - - Champagne (шампанське) 1,5 євро за 1 л 7 
2204 10 91 00 - - - Asti spumante (асті спуманте) 1,5 євро за 1 л 7 
2204 10 93 00 - - - - - інші 1,5 євро за 1 л 7 
2204 10 94 00 - - з захищеною географічною 

ознакою (Protected Geographical 
Indication, PGI) 

1,5 євро за 1 л 7 

2204 10 96 00 - - інші сортові вина 1,5 євро за 1 л 20% зниження 
2204 10 98 00 - - інші 1,5 євро за 1 л 20% зниження 
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2204 21 06 00 - - - - з захищеним найменуванням 
за походженням (Protected 
Designation of Origin, PDO) 

0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 07 00 - - - - з захищеною географічною 
ознакою (Protected Geographical 
Indication, PGI) 

0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 08 00 - - - - інші сортові вина 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 21 09 00 - - - - інші 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 21 11 00 - - - - - - - - ельзаське (Alsace) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 12 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 13 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 17 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de 

Loire) 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 18 00 - - - - - - - - мозель-саар-рувер 
(Mosel-Saar-Ruwer) 

0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 19 00 - - - - - - - - пфальц (Pfalz) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 22 00 - - - - - - - - рейнхесен (Rheinhessen) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 23 00 - - - - - - - - токайське (Tokay) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 24 00 - - - - - - - - лаціо (Lazio) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 26 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 27 00 - - - - - - - - трентіно (Trentino), альто 

адідже (Alto Adige) і фріулі (Friuli) 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 28 00 - - - - - - - - венето (Veneto) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 32 00 - - - - - - - - вино верде (Vinho Verde) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 34 00 - - - - - - - - пенедес (Penedes) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 36 00 - - - - - - - - ріоя (Rioja) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 37 00 - - - - - - - - валенсія (Valencia) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 38 00 - - - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 42 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 43 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 44 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 46 00 - - - - - - - - кот дю рон (du ) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 47 00 - - - - - - - - лангедок-русільйон 

(Languedoc-Roussillon) 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 48 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de 
Loire) 

0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 62 00 - - - - - - - - п'ємонт (Piemonte) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 66 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 67 00 - - - - - - - - трентіно (Trentino) і 

альто адідже (Alto Adige) 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 68 00 - - - - - - - - венето (Veneto) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 69 00 - - - - - - - - дао (), берада (Bairrada) і 

дуро (Douro) 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 71 00 - - - - - - - - навара (Navarra) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 74 00 - - - - - - - - пенедес () 0,3 євро за 1 л 7 
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2204 21 76 00 - - - - - - - - ріоя (Rioja) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 77 00 - - - - - - - - вальдепеніас 

(Valdepenas) 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 78 00 - - - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 79 00 - - - - - - - білі 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 80 00 - - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 81 00 - - - - - - - білі 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 82 00 - - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 83 00 - - - - - - - білі 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 84 00 - - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) і 

мускатель сетюбаль (Moscatel de 
Setubal) 

0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 86 00 - - - - - - - херес (Sherry) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 87 00 - - - - - - - марсала (Marsala) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 88 00 - - - - - - - самос (Samos) і мускат 

лемнос (Muscat de Lemnos) 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 89 00 - - - - - - - портвейн (Port) 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 90 00 - - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 91 00 - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 7 
2204 21 92 00 - - - - - з фактичною концентрацією 

спирту більш як 22 об. % 
0,3 євро за 1 л 7 

2204 21 93 00 - - - - - - білі 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 21 94 00 - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 21 95 00 - - - - - - білі 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 21 96 00 - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 21 97 00 - - - - - - білі 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 21 98 00 - - - - - - інші 0,3 євро за 1 л 20% зниження 
2204 29 10 00 - - - вина, крім зазначених у 

товарній підпозиції 2204 10, у 
пляшках з "грибоподібними" 
корками, які підтримуються за 
допомогою кріплень чи зав'язок; 
вина в іншій тарі, з надмірним 
тиском не менш як 1 бар, але менш 
як 3 бари при температурі 20° C, 
який зумовлений розчиненим 
діоксидом вуглецю 

0,4 євро за 1 л 7 

2204 29 11 00 - - - - - - - - токайське (Tokay) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 12 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 13 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 17 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de 

Loire) 
0,4 євро за 1 л 7 

2204 29 18 00 - - - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 42 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 43 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л 7 
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2204 29 44 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 46 00 - - - - - - - - кот дю рон (du ) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 47 00 - - - - - - - - лангедок-русільйон 

(Languedoc-Roussillon) 
0,4 євро за 1 л 7 

2204 29 48 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de 
Loire) 

0,4 євро за 1 л 7 

2204 29 58 00 - - - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 79 00 - - - - - - - білі 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 80 00 - - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 81 00 - - - - - - - білі 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 82 00 - - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 83 00 - - - - - - - білі 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 84 00 - - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) і 

мускатель сетюбаль (Moscatel de 
Setubal) 

0,4 євро за 1 л 7 

2204 29 86 00 - - - - - - - херес (Sherry) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 87 00 - - - - - - - марсала (Marsala) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 88 00 - - - - - - - самос (Samos) і мускат 

лемнос (Muscat de Lemnos) 
0,4 євро за 1 л 7 

2204 29 89 00 - - - - - - - портвейн (Port) 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 90 00 - - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 91 00 - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 92 00 - - - - - з фактичною концентрацією 

спирту більш як 22 об. % 
0,4 євро за 1 л 7 

2204 29 93 00 - - - - - - білі 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 94 00 - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 7 
2204 29 95 00 - - - - - - білі 0,4 євро за 1 л 20% зниження 
2204 29 96 00 - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 20% зниження 
2204 29 97 00 - - - - - - білі 0,4 євро за 1 л 20% зниження 
2204 29 98 00 - - - - - - інші 0,4 євро за 1 л 20% зниження 
2204 30 10 00 - - в процесі бродіння або бродіння 

якого зупинено іншим шляхом, ніж 
додання спирту 

10 7 

2204 30 92 00 - - - - концентроване 10 7 
2204 30 94 00 - - - - інше 10 7 
2204 30 96 00 - - - - концентроване 10 7 
2204 30 98 00 - - - - інше 10 7 
2209 00 11 00 - - 2 л або менше 10 3 
2209 00 19 00 - - більш як 2 л 10 3 
2209 00 91 00 - - 2 л або менше 10 3 
2209 00 99 00 - - більш як 2 л 10 3 
2302 10 10 00 - - з вмістом крохмалю не більш як 

35 мас. % 
20 5 

2302 10 90 00 - - інші 20 7 
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2302 30 10 00 - - з вмістом крохмалю не більш як 
28 мас. % і в яких частка продукту, 
що пройшов крізь сито з діаметром 
вічка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. 
% або в яких частка продукту, що 
пройшов крізь це ж сито, має 
зольність у перерахунку на суху 
речовину 1,5 мас. % ч 

20 5 

2302 30 90 00 - - інші 20 5 
2302 40 02 00 - - - з вмістом крохмалю не більш як 

35 мас. % 
20 7 

2302 40 08 00 - - - інші 20 7 
2302 40 10 00 - - - з вмістом крохмалю не більш як 

28 мас. % і в яких частка продукту, 
що пройшов крізь сито з діаметром 
вічка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. 
% або в яких частка продукту, що 
пройшов крізь це ж сито, має 
зольність у перерахунку на суху 
речовину 1,5 мас. % 

20 7 

2302 40 90 00 - - - інші 20 7 
2302 50 00 00 - бобових 20 5 
2303 10 11 00 - - - понад 40 мас. % 20  20% зниження за 5 років 
2303 10 19 00 - - - не більш як 40 мас. % 20 5 
2303 10 90 00 - - інші 20  20% зниження за 5 років 
2303 20 10 00 - - буряковий жом 20  20% зниження за 5 років 
2303 20 90 00 - - інші 20  20% зниження за 5 років 
2303 30 00 00 - барда та інші відходи і залишки 

від пивоваріння та винокуріння 
20 5 

2305 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і 
залишки, одержані під час 
вилучення арахісової олії, мелені 
або немелені, негранульовані або 
гранульовані 

20  20% зниження за 5 років 

2306 10 00 00 - з насіння бавовнику 20  20% зниження за 5 років 
2306 20 00 00 - з насіння льону 20 5 
2306 30 00 00 - з насіння соняшнику 20 5 
2306 41 00 00 - - з насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти 
5 5 

2306 50 00 00 - з кокосових горіхів або копри 20  20% зниження за 5 років 
2306 60 00 00 - з навколоплідника або ядра горіха 

олійної пальми 
20  20% зниження за 5 років 

2306 90 05 00 - - із зародків зерен кукурудзи 20 5 
2306 90 11 00 - - - - з вмістом 3 мас. % або менше 

оливкової олії 
20 7 

2306 90 19 00 - - - - з вмістом понад 3 мас. % 
оливкової олії 

20 7 
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2306 90 90 00 - - - інші 20 7 
2307 00 11 00 - - із загальною концентрацією 

спирту не більш як 7,9 мас. %, з 
вмістом сухої речовини не менш як 
25 мас. % 

20 5 

2307 00 19 00 - - інші 20 5 
2307 00 90 00 - винний камінь 20 5 
2308 00 11 00 - - із загальною концентрацією 

спирту не більш як 4,3 мас. %, з 
вмістом сухої речовини не менш як 
40 мас. % 

20 5 

2308 00 19 00 - - інші 20 5 
2308 00 40 00 - жолуді та кінські каштани; 

вичавки з яблук і вичавки з інших 
плодів, крім виноградних 

20 5 

2308 00 90 00 - інші 20 5 
2309 10 11 00 - - - - - без вмісту молочних 

продуктів або з вмістом менш як 10 
мас. % цих продуктів 

5 5 

2309 10 13 00 - - - - - з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. % 
молочних продуктів 

5 5 

2309 10 15 00 - - - - - з вмістом 50 мас. % або 
більше, але менш як 75 мас. % 
молочних продуктів 

5 5 

2309 10 19 00 - - - - - з вмістом 75 мас. % або 
більше молочних продуктів 

5 5 

2309 10 31 00 - - - - - без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом менш як 10 
мас. % цих продуктів 

5 5 

2309 10 33 00 - - - - - з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. % 
молочних продуктів 

5 5 

2309 10 39 00 - - - - - з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

5 5 

2309 10 51 00 - - - - - без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом менш як 10 
мас. % цих продуктів 

5 5 

2309 10 53 00 - - - - - з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. % 
молочних продуктів 

5 5 

2309 10 59 00 - - - - - з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

5 5 
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2309 10 70 00 - - - без вмісту крохмалю, глюкози 
або сиропу глюкози, 
мальтодекстрину або сиропу 
мальтодекстрину, але з вмістом 
молочних продуктів 

5 5 

2309 10 90 00 - - інші 5 5 
2309 90 10 00 - - розчинні рибні продукти або 

продукти з морських ссавців 
10 5 

2309 90 20 00 - - продукти, зазначені в додатковій 
примітці 5 до цієї групи 

10 5 

2309 90 31 00 - - - - - - без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом менш як 10 
мас. % цих продуктів 

10 5 

2309 90 33 00 - - - - - - з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. % 
молочних продуктів 

10 5 

2309 90 35 00 - - - - - - з вмістом 50 мас. % або 
більше, але менш як 75 мас. % 
молочних продуктів 

10 5 

2309 90 39 00 - - - - - - з вмістом 75 мас. % або 
більше молочних продуктів 

10 5 

2309 90 41 00 - - - - - - без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом менш як 10 
мас. % цих продуктів 

10 5 

2309 90 43 00 - - - - - - з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. % 
молочних продуктів 

10 5 

2309 90 49 00 - - - - - - з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

10 5 

2309 90 51 00 - - - - - - без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом менш як 10 
мас. % цих продуктів 

10 5 

2309 90 53 00 - - - - - - з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. % 
молочних продуктів 

10 5 

2309 90 59 00 - - - - - - з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

10 5 

2309 90 70 00 - - - - без вмісту крохмалю, глюкози 
або сиропу глюкози, 
мальтодекстрину або сиропу 
мальтодекстрину, але з вмістом 
молочних продуктів 

10 5 

2309 90 91 00 - - - - буряковий жом з добавкою 
меляси 

10 5 

2309 90 96 90 - - - - - - інші 10 5 
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2402 10 00 10  - - сигари 10 5 
2402 10 00 90  - - сигарили 10 5 
2402 90 00 00 - інші 20 5 
2403 11 00 00 - - тютюн для кальяна, зазначений в 

примітці 1 до цієї групи 
20 5 

2403 19 10 00 - - - у первинних упаковках масою 
нетто не більш як 500 г 

20 5 

2403 19 90 00 - - - інший 20 5 
2403 91 00 00 - - "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн 
1,8 євро за 1 

кг 
5 

2403 99 10 00 - - - жувальний і нюхальний тютюн 1,8 євро за 1 
кг 

5 

2403 99 90 10  -  - - - тютюновмісні вироби для 
електричного нагрівання (ТВЕН) за 
допомогою підігрівача з 
електронним управлінням 

1,8 євро за 1 
кг 

5 

2403 99 90 90 - - - інший 1,8 євро за 1 
кг 

5 

2507 00 20 00 - каолін 10 5 
2507 00 80 00 - інші глини каолінові 10 5 
2508 10 00 00 - бентоніт 20 5 
2508 30 00 00 - глина вогнетривка 20 5 
2508 40 00 10 - - землі знебарвлювальні та 

фулерова земля (знебарвлювальна 
глина типу флоридину) 

20 5 

2508 40 00 90 - - інші 10 5 
2508 50 00 00 - андалузит, кіаніт і силіманіт 20 5 
2508 60 00 00 - муліт 20 5 
2508 70 00 00 - землі шамотні або динасові 20 5 
2509 00 00 00 Крейда 10 5 
2512 00 00 00 Землі інфузорні (гірське борошно) 

кременисті (наприклад, кізельгур, 
трепел та діатоміт) та аналогічні 
кременисті землі, кальциновані або 
некальциновані, з питомою вагою 1 
або менше 

10 5 

2516 11 00 00 - - необроблений або начорно 
оброблений 

10 5 

2516 12 00 00 - - лише розрізаний, розпиляний чи 
розділений іншим способом на 
блоки або плити прямокутної чи 
квадратної форми 

10 5 

2516 20 00 10 - - необроблений або начорно 
оброблений 

10 5 

2516 20 00 90 - - інший 20 5 
2516 90 00 00 - інші камені для монументів чи 

будівництва 
10 5 
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2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та інший 
вапняковий камінь, що 
використовують для виготовлення 
вапна або цементу 

10 5 

2522 10 00 00 - вапно негашене 10 3 
2522 20 00 00 - вапно гашене 10 3 
2522 30 00 00 - вапно гідравлічне 10 3 
2523 10 00 00 - клінкери цементні 10 3 
2523 21 00 00 - - цемент білий, штучно 

забарвлений або незабарвлений 
10 5 

2523 29 00 00 - - інші 10 5 
2523 90 00 00 - інші цементи гідравлічні 10 5 
2526 10 00 00 - неподрібнений, нерозмелений 10 5 
2526 20 00 00 - подрібнений або розмелений 5 3 
2710 12 15 10 - - - - із вмістом сірки не більш як 

0,001 мас. % 
4 3 

2710 12 15 20 - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 
мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

4 3 

2710 12 15 90 - - - - інші 4 3 
2710 12 31 00 - - - - - - бензини авіаційні 10 5 
2710 12 41 11 - - - - - - - - - - - із вмістом сірки не 

більш як 0,001 мас. % 
10 5 

2710 12 41 12 - - - - - - - - - - - із вмістом сірки 
більш як 0,001 мас. %, але не більш 
як 0,005 мас. % 

10 5 

2710 12 41 13 - - - - - - - - - - - інші 10 5 
2710 12 41 14 - - - - - - - - - - - із вмістом сірки не 

більш як 0,001 мас. % 
5 5 

2710 12 41 15 - - - - - - - - - - - із вмістом сірки 
більш як 0,001 мас. %, але не більш 
як 0,005 мас. % 

5 5 

2710 12 41 19 - - - - - - - - - - - інші 5 5 
2710 12 49 01 - - - - - - - - - із вмістом сірки не 

більш як 0,001 мас. % 
10 5 

2710 12 49 02 - - - - - - - - - із вмістом сірки більш 
як 0,001 мас. %, але не більш як 
0,005 мас. % 

10 5 

2710 12 49 09 - - - - - - - - - інші 10 5 
2710 12 49 12 - - - - - - - - - із вмістом сірки не 

більш як 0,001 мас. % 
5 5 

2710 12 49 13 - - - - - - - - - із вмістом сірки більш 
як 0,001 мас. %, але не більш як 
0,005 мас. % 

5 5 

2710 12 49 99 - - - - - - - - - інші  5 5 
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2710 12 59 10 - - - - - - - - - із вмістом сірки не 
більш як 0,001 мас. % 

5 5 

2710 12 59 20 - - - - - - - - - із вмістом сірки більш 
як 0,001 мас. %, але не більш як 
0,005 мас. % 

5 5 

2710 12 59 90 - - - - - - - - - інші 5 5 
2710 12 70 00 - - - - - паливо для реактивних 

двигунів 
10 5 

2710 12 90 00 - - - - - інші легкі дистиляти 6 3 
2710 20 90 00 - - інші нафтопродукти 6 5 
2712 90 39 10 - - - - - гідрофобний заповнювач на 

основі петролатуму 
10 5 

2713 20 00 00 - бітум нафтовий 10 5 
2715 00 00 10 - - антикорозійні 10 5 
2811 22 00 00 - - діоксид кремнію 5 3 
2812 10 15 00 - - - трихлорид фосфору 5 3 
2832 10 00 00 - сульфіти натрію 5 3 
2836 30 00 00 - гідрогенкарбонат (бікарбонат) 

натрію 
5,5 3 

2836 50 00 00 - карбонат кальцію 5 3 
2840 19 10 00 - - - пентагідрат тетраборату 

динатрію 
5 3 

2916 16 00 00 - - бінапакрил (ISO) 6,5 3 
2916 19 10 00 - - - ундецилові кислоти, їх солі та 

складні ефіри 
6,5 3 

2916 19 40 00 - - - кислота кротонова 6,5 3 
2916 19 95 90 - - - - інші 6,5 3 
2916 20 00 00 - кислоти цикланові 

(циклоалканові), цикленові 
(циклоалкенові) та циклотерпенові 
монокарбонові, їх ангідриди, 
галогенангідриди, пероксиди, 
пероксикислоти та їх похідні  

6,5 3 

2916 32 00 90 - - - хлористий бензоїл 6,5 3 
2916 39 10 00 - - - складні ефіри фенілоцтової 

кислоти 
6,5 3 

2916 39 90 90 - - - інші 6,5 3 
2917 11 00 00 - - щавлева кислота, її солі та 

складні ефіри 
6,5 5 

2917 12 00 00 - - адипінова кислота, її солі та 
складні ефіри 

6,5 5 

2917 13 10 00 - - - себацинова кислота 6,5 3 
2917 13 90 00 - - - інші 6,5 3 
2917 14 00 00 - - малеїновий ангідрид 6,5 3 
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2917 19 10 00 - - - малонова кислота, її солі та 
складні ефіри 

6,5 3 

2917 20 00 00 - кислоти цикланові 
(циклоалканові), цикленові 
(циклоалкенові) або циклотерпенові 
полікарбонові, їх ангідриди, 
галогенангідриди, пероксиди, 
пероксикислоти та їх похідні 

6,5 3 

2917 35 00 90 - - - інший 6,5 5 
2917 36 00 00 - - терефталева кислота та її солі 6,5 5 
2917 37 00 00 - - диметилтерефталат 6,5 3 
2917 39 20 00 - - - складний ефір чи ангідрид 

тетрабромфталевої кислоти; бензол-
1,2,4-трикарбонова кислота; 
ізофталоїлдихлорид, що містить 0,8 
мас. % чи менше 
терефталоїлдихлориду; нафталін-
1,4,5,8-тетракарбонова кислота; 
тетрахлорфталевий ангідрид; 3,5-
біс(метоксикарб 

6,5 3 

2917 39 95 00 - - - інші 6,5 3 
2918 11 00 00 - - молочна кислота, її солі та 

складні ефіри 
6,5 3 

2918 12 00 00 - - винна кислота 6,5 3 
2918 13 00 00 - - солі та складні ефіри винної 

кислоти 
6,5 3 

2918 14 00 00 - - лимонна кислота 6,5 5 
2918 15 00 90 - - - інші 6,5 5 
2918 18 00 00 - - хлорбензилат (ISO) 6,5 5 
2918 19 50 00 - - - 2,2-дифенил-2-

гідроксиацетилова кислота 
(бензилова кислота) 

6,5 3 

2918 19 98 90 - - - - інші 6,5 3 
2918 23 00 00 - - інші складні ефіри саліцилової 

кислоти та їх солі 
6,5 3 

2918 29 00 90 - - - інші 6,5 3 
2918 30 00 00 - кислоти карбонові, до складу яких 

входить альдегідна або кетонова 
група, але не входить інша 
кисневмісна функціональна група, 
їх ангідриди, галогенангідриди, 
пероксиди, пероксикислоти та їх 
похідні 

6,5 3 

2918 91 00 00 - - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-
трихлорфеноксіоцтова кислота), її 
солі та складні ефіри 

6,5 3 

2918 99 40 90 - - - - інші 6,5 3 
2918 99 90 90 - - - - інші 6,5 3 
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2919 10 00 00 - трис (2,3-дибромпропіл) фосфат 6,5 3 
2919 90 00 90 - - - інші 6,5 3 
2920 11 00 00 - - паратіон (ISO) та паратіонметил 

(ISO) (метилпаратіон) 
6,5 3 

2920 19 00 00 - - інші 6,5 3 
2920 90 10 00 - - складні ефіри сірчаної кислоти та 

вуглекислоти та їх солі, та їх 
галогеновані, сульфовані, нітровані 
або нітрозовані похідні 

6,5 3 

2920 90 20 00 - - диметилфосфонат 
(диметилфосфіт) 

6,5 3 

2920 90 30 00 - - триметилфосфіт 
(триметоксифосфін) 

6,5 3 

2920 90 40 00 - - триетилфосфіт 6,5 3 
2920 90 50 00 - - діетилфосфонат 

(діетилгідрогенфосфіт) 
(діетилфосфіт) 

6,5 3 

2920 90 85 00 - - інші сполуки 6,5 3 
2921 19 60 00 - - - 2-(N,N-диетиламін) етилхлорид 

гідрохлорид, 2-(N,N-
диізопропіламін) етилхлорид 
гідрохлорид та 2-(N,N-
диметиламін) етилхлорид 
гідрохлорид 

6,5 5 

2921 19 99 90 - - - - інші 6,5 5 
2921 30 91 00 - - циклогекс-1,3-илендіамін (1,3-

діаміноциклогексан) 
6,5 3 

2921 30 99 00 - - інші 6,5 5 
2921 42 00 10 - - - галогеновані, сульфовані, 

нітровані, нітрозовані похідні та їх 
солі 

6,5 5 

2921 43 00 00 - - толуїдини та їх похідні; солі цих 
речовин 

6,5 5 

2921 45 00 00 - - 1-нафтиламін (альфа-
нафтиламін), 2-нафтиламін (бета-
нафтиламін) та їх похідні; солі цих 
речовин 

6,5 5 

2921 51 19 00 - - - - інші 6,5 5 
2921 51 90 90 - - - - інші 6,5 5 
2921 59 50 00 - - - м-феніленбіс (метиламін), 2,2'-

дихлор-4,4'-метилендіанілін, 4,4'-бі-
о-толуїдин, 1,8-нафтилендіамін 

6,5 3 

2921 59 90 00 - - - інші 6,5 5 
2922 13 10 00 - - - триетаноламін 6,5 5 
2922 13 90 00 - - - солі триетаноламіну 6,5 5 
2922 29 00 10 - - - анізидини, діанізидини, 

фенетидини та їх солі 
6,5 5 
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2922 31 00 00 - - амфепрамон (INN), метадон 
(INN) та норметадон (INN); солі 
цих сполук 

6,5 3 

2922 39 00 00 - - інші 6,5 5 
2922 41 00 00 - - лізин та його складні ефіри; солі 

цих речовин 
6,5 5 

2922 42 00 00 - - глутамінова кислота та її солі 6,5 5 
2922 43 00 00 - - антранілова кислота та її солі 6,5 5 
2922 50 00 90 - - інші 6,5 5 
2923 10 00 90 - - інші 6,5 3 
2923 90 00 00 - інші 6,5 3 
2925 12 00 00 - - глутетімід (INN) 6,5 3 
2925 19 20 00 - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром-N,N'-

етилендифталімід; N,N'-
етиленбіс(4,5-дибромгексагідро-3,6-
метанфталімід) 

6,5 3 

2925 19 95 00 - - - інші 6,5 3 
2925 21 00 00 - - хлордимеформ (ISO) 6,5 3 
2925 29 00 00 - - інші 6,5 3 
2926 20 00 00 - 1-ціаногуанідин (диціандіамід) 6,5 3 
2928 00 10 00 - N, N-біс(2-метоксиетил) 

гідроксиламін 
6,5 3 

2928 00 90 90 - - інші 6,5 3 
2929 90 00 00 - інші 6,5 3 
2930 20 00 90 - - інші 6,5 3 
2930 90 99 10 - - - дитіокарбонати (ксантати, 

ксантогенати) 
6,5 3 

2931 90 90 90 - - інші 6,5 3 
2932 11 00 00 - - тетрагідрофуран 6,5 3 
2932 12 00 00 - - 2-фуральдегід (фурфурол) 6,5 5 
2932 13 00 00 - - спирти фурфуриловий та 

тетрагідрофуриловий 
6,5 5 

2932 91 00 00 - - ізосафрол 6,5 3 
2932 92 00 00 - - 1-(1,3-бензодіоксол-5-ил)пропан-

2-он 
6,5 3 

2932 93 00 00 - - піперональ 6,5 3 
2932 94 00 00 - - сафрол 6,5 3 
2933 11 10 00 - - - пропіфеназон (INN) 6,5 3 
2933 21 00 00 - - гідантоїн та його похідні 6,5 3 
2933 29 10 00 - - - нафазоліну гідрохлорид (INNM) 

та нафазоліну нітрат (INNM); 
фентоламін (INN); толазоліну 
гідрохлорид (INNM) 

6,5 3 

2933 32 00 00 - - піперидин та його солі 6,5 3 
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2933 52 00 00 - - малонілсечовина (барбітурова 
кислота) та її солі 

6,5 3 

2933 53 90 00 - - - інші 6,5 3 
2933 54 00 00 - - інші похідні малонілсечовини 

(барбітурової кислоти); солі цих 
сполук 

6,5 3 

2933 69 40 00 - - - метенамін (INN) 
(гексаметилентетрамін); 2,6-ди-
трет-бутил- 4-[4,6-біс(октилтіо)-
1,3,5-триазин-2-іл-аміно]фенол 

6,5 3 

2933 69 80 00 - - - інші  6,5 3 
2934 30 10 00 - - тіетилперазин (INN); тіоридазин 

(INN) і його солі 
6,5 3 

2940 00 00 00 Цукри хімічно чисті, за винятком 
цукрози, лактози, мальтози, 
глюкози та фруктози; прості ефіри 
цукрів, ацеталі цукрів та складні 
ефіри цукрів, та їх солі, крім 
речовин товарних позицій 2937, 
2938 або 2939 

6,5 5 

3102 21 00 00 - - сульфат амонію 5 5 
3102 50 90 00 - - інший 6,5 5 
3102 90 00 00 - добрива інші, включаючи суміші, 

не включені до інших товарних 
позицій 

5 3 

3104 30 00 00 - сульфат калію 5 5 
3105 10 00 00 - товари цієї групи у таблетках чи 

аналогічних формах або в 
упаковках масою брутто не більш 
як 10 кг 

5 5 

3105 20 10 00 - - із вмістом азоту більш як 10 мас. 
% у перерахунку на сухий 
безводний продукт 

5 5 

3105 20 90 00 - - інші 5 5 
3105 51 00 00 - - із вмістом нітратів та фосфатів 5 3 
3105 59 00 00 - - інші 5 5 
3105 90 91 00 - - - із вмістом азоту більш як 10 % 

у перерахунку на сухий безводний 
продукт 

5 5 

3105 90 99 00 - - - інші 5 3 
3206 11 00 10 - - - із вмістом не менш як 80 мас. 

%, але не більш як 93 мас. % 
діоксиду титану у перерахунку на 
суху речовину 

6,5 5 

3206 20 00 00 - пігменти та препарати, 
виготовлені на основі сполук хрому 

5 3 

3207 40 85 00 - - інші 5 3 
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3208 10 90 90 - - - інші 6,5 3 
3208 20 90 90 - - - інші 6,5 3 
3210 00 10 10 - - фарби, емалі 6,5 3 
3210 00 90 00 - інші 5 5 
3212 90 00 90 - - інші 5 5 
3214 10 90 90 - - - інші 6,5 3 
3214 90 00 90 - - інші 5 3 
3215 90 00 00 - інші 5 2 
3301 13 10 00 - - - недетерпенізована 6,5 3 
3301 13 90 00 - - - детерпенізована 6,5 3 
3301 19 20 10 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 3 
3301 19 80 10 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 3 
3301 24 10 00 - - - недетерпенізована 6,5 3 
3301 24 90 00 - - - детерпенізована 6,5 3 
3301 25 10 00 - - - недетерпенізовані 6,5 3 
3301 25 90 00 - - - детерпенізовані 6,5 3 
3301 29 11 00 - - - недетерпенізовані 6,5 3 
3301 29 31 00 - - - детерпенізовані  6,5 3 
3301 29 41 00 - - - - недетерпенізовані  6,5 3 
3301 29 71 00 - - - - - герані, ветиверії, жасмину 6,5 3 
3301 29 79 00 - - - - - лаванди або лавандину 6,5 3 
3301 29 91 00 - - - - - інші 6,5 3 
3301 30 00 00 - резиноїди 6,5 3 
3301 90 10 00 - - терпенові побічні продукти 

детерпенізації ефірних олій 
6,5 3 

3301 90 21 00 - - - з локриці та хмелю 6,5 3 
3301 90 30 00 - - - інші 6,5 3 
3301 90 90 00 - - інші 6,5 3 
3302 90 10 00 - - спиртові розчини 5 3 
3302 90 90 00 - - інші 5 3 
3303 00 10 00 - парфуми (духи) 6,5 3 
3303 00 90 00 - туалетні води 6,5 3 
3304 10 00 00 - засоби для макіяжу губ 6,5 3 
3304 20 00 00 - засоби для макіяжу очей 6,5 3 
3304 30 00 00 - засоби для манікюру або 

педикюру 
6,5 3 

3304 91 00 00 - - пудри, включаючи компактні 6,5 3 
3304 99 00 00 - - інші 6,5 3 
3305 10 00 00 - шампуні 6,5 3 
3305 20 00 00 - засоби для тривалого завивання 

або розпрямлення волосся 
6,5 3 

3305 30 00 00 - лаки для волосся 6,5 3 
3305 90 00 00 - інші 6,5 3 
3306 10 00 00 - засоби для догляду за зубами 6,5 3 
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3306 20 00 00 - нитки, що використовуються для 
очищення проміжків між зубами 
(зубоочисні нитки) 

6,5 3 

3306 90 00 00 - інші 6,5 3 
3307 10 00 00 - засоби, що використовуються 

перед голінням, під час гоління або 
після гоління 

6,5 3 

3307 20 00 00 - дезодоранти для тіла та 
протипотові препарати 

6,5 3 

3307 30 00 00 - запашні (ароматичні) солі та інші 
препарати для приготування ванн 

6,5 3 

3307 41 00 00 - - "агарбатти" та інші ароматизуючі 
препарати, що розповсюджують 
запах під час горіння 

6,5 3 

3307 49 00 00 - - інші 6,5 3 
3307 90 00 00 - інші 6,5 3 
3401 11 00 00 - - для гігієнічних цілей 

(включаючи з лікувальними 
властивостями) 

6,5 3 

3401 19 00 00 - - інші 6,5 3 
3401 20 10 00 - - пластівці, пластини, гранули або 

порошок 
6,5 3 

3401 20 90 00 - - інші 6,5 3 
3401 30 00 00 - поверхнево-активні органічні 

речовини та засоби для миття шкіри 
у вигляді рідини або крему та 
розфасовані для роздрібної торгівлі, 
які містять або не містять мило 

6,5 3 

3402 20 20 00 - - поверхнево-активні засоби 6,5 3 
3402 20 90 00 - - мийні засоби та засоби для 

чищення 
6,5 3 

3402 90 90 00 - - мийні засоби та засоби для 
чищення 

6,5 3 

3403 19 10 00 - - - із вмістом 70 мас. % або більше 
нафти або нафтопродуктів, 
одержаних із бітумінозних 
мінералів, які не є основними 
компонентами 

6,5 3 

3403 19 90 90 - - - - інші 6,5 3 
3403 99 00 90 - - - - інші 6,5 3 
3404 20 00 00 - з поліетиленгліколю 

(поліоксіетилену) 
6,5 3 

3404 90 00 10 - - воски готові, включаючи сургучі 6,5 3 
3404 90 00 20 - - поліетиленовий віск 5 3 
3404 90 00 90 - - інші 6,5 3 
3405 10 00 00 - вакси, креми та аналогічні засоби 

для чищення взуття або шкіри 
6,5 3 
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3405 20 00 00 - полірувальні засоби, мастики та 
аналогічні засоби для догляду за 
дерев'яними меблями, підлогами 
або іншими дерев'яними 
поверхнями 

6,5 3 

3405 30 00 90 - - інші 6,5 3 
3405 40 00 00 - пасти, порошки та інші засоби для 

чищення 
6,5 3 

3405 90 10 90 - - - інші 6,5 3 
3405 90 90 90 - - - інші 6,5 3 
3406 00 00 00 Свічки будь-які (парафінові, 

стеаринові, сальні, воскові, прості 
та фігурні) та аналогічні вироби 

6,5 3 

3503 00 10 00 - желатин та його похідні 10 5 
3503 00 80 10 - - клей кістковий гранульований та 

лускоподібний 
6,5 3 

3505 10 10 00 - - декстрини 5 5 
3505 10 50 00 - - - крохмалі, перетворені в складні 

або прості ефіри (естерифіковані 
або етерифіковані) 

5 5 

3505 10 90 00 - - - інші 5 5 
3505 20 10 00 - - із вмістом менш як 25 мас. % 

крохмалів, декстринів або інших 
модифікованих крохмалів 

5 5 

3505 20 30 00 - - із вмістом 25 мас. % або більше, 
але менш як 55 мас. % крохмалів, 
декстринів або інших 
модифікованих крохмалів 

5 5 

3505 20 50 00 - - із вмістом 55 мас. % або більше, 
але менш як 80 мас. % крохмалів, 
декстринів або інших 
модифікованих крохмалів 

5 5 

3505 20 90 00 - - із вмістом 80 мас. % або більше 
крохмалів, декстринів або інших 
модифікованих крохмалів 

5 5 

3506 10 00 10 - - клей на основі 
карбоксиметилцелюлози 

6,5 3 

3506 10 00 98 - - - інші 5 5 
3507 10 00 00 - реннет та його концентрати 

(ферменти, що коагулюють молоко) 
5 3 

3507 90 90 00 - - інші 5 3 
3601 00 00 00 Порохи 6,5 3 
3602 00 00 00 Готові вибухові речовини, крім 

порохів 
6,5 3 

3603 00 10 00 - шнури вогнепровідні; шнури 
детонаторні 

6,5 3 
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3603 00 90 00 - інші 6,5 3 
3604 10 00 00 - феєрверки (вироби для 

влаштування феєрверків) 
6,5 3 

3604 90 00 00 - інші 6,5 3 
3605 00 00 00 Сірники, крім піротехнічних 

виробів товарної позиції 3604 
6,5 3 

3606 10 00 00 - паливо рідке або зріджене 
газоподібне паливо в ємностях 
місткістю не більш як 300 см3, для 
заповнення або повторного 
заправлення сигаретних або інших 
запальничок 

6,5 3 

3606 90 10 00 - - фероцерій та інші пірофорні 
сплави у будь-яких формах 

6,5 3 

3606 90 90 00 - - інші 6,5 3 
3701 10 00 00 - рентгенівські 6,5 3 
3701 20 00 00 - для моментальної фотографії 6,5 3 
3701 91 00 00 - - для кольорової фотографії 

(поліхромні) 
6,5 3 

3701 99 00 00 - - інші 6,5 3 
3702 10 00 00 - рентгенівська 6,5 3 
3702 31 91 00 - - - кольорова негативна плівка: 6,5 3 
3702 31 97 00 - - - інша 6,5 3 
3702 32 10 00 - - - - мікроплівка; плівка для 

художньої фотографії 
6,5 3 

3702 32 20 00 - - - - інша 6,5 3 
3702 32 85 00 - - - завширшки більш як 35 мм 6,5 3 
3702 39 00 00 - - інша 6,5 3 
3702 41 00 00 - - завширшки більш як 610 мм і 

завдовжки більш як 200 м, для 
кольорової фотографії (поліхромна) 

6,5 3 

3702 42 00 00 - - завширшки більш як 610 мм і 
завдовжки більш як 200 м, крім 
плівки для кольорової фотографії 

6,5 3 

3702 43 00 00 - - завширшки більш як 610 мм і 
завдовжки не більш як 200 м 

6,5 3 

3702 44 00 10 - - - завдовжки не більш як 200 м 6,5 3 
3702 44 00 91 - - - - для моментальної фотографії 6,5 3 
3702 52 00 00 - - завширшки не більш як 16 мм 6,5 3 
3702 53 00 00 - - завширшки більш як 16 мм, але 

не більш як 35 мм і завдовжки не 
більш як 30 м, призначена для 
діапозитивів 

6,5 3 
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3702 54 00 00 - - завширшки більш як 16 мм, але 
не більш як 35 мм і завдовжки не 
більш як 30 м, крім плівки для 
діапозитивів 

6,5 3 

3702 55 00 00 - - завширшки більш як 16 мм, але 
не більш як 35 мм і завдовжки 
більш як 30 м 

6,5 3 

3702 56 00 00 - - завширшки більш як 35 мм 6,5 3 
3702 96 10 00 - - - мікроплівка, плівка для 

художньої фотографії 
6,5 3 

3702 96 90 00 - - - інша 6,5 3 
3702 97 10 00 - - - мікроплівка, плівка для 

художньої фотографії 
6,5 3 

3702 97 90 00 - - - інша 6,5 3 
3702 98 00 00 - - завширшки більш як 35 мм 6,5 3 
3703 10 00 00 - у рулонах, завширшки більш як 

610 мм 
6,5 3 

3703 20 00 00 - інші, для кольорової фотографії 
(поліхромні) 

6,5 3 

3703 90 00 00 - інші 6,5 3 
3704 00 10 00 - пластинки та плівка 6,5 3 
3704 00 90 00 - інші 6,5 3 
3705 10 00 00 - для офсетного копіювання 6,5 3 
3705 90 10 00 - - мікроплівка 6,5 3 
3705 90 90 00 - - інші 6,5 3 
3706 90 52 00 - - лише із звуковою доріжкою; 

негативна, проміжна позитивна; 
хронікальна 

6,5 3 

3706 90 91 00 - - - менш як 10 мм 6,5 3 
3706 90 99 00 - - - 10 мм або більше 6,5 3 
3707 10 00 00 - емульсії сенсибілізовані 6,5 3 
3707 90 20 00 - - проявники та фіксатори 6,5 3 
3707 90 90 00 - - інші 6,5 3 
3801 30 00 00 - вуглецеві пасти для електродів та 

аналогічні маси для футерування 
печей 

5 5 

3802 90 00 90 - - інші 5 3 
3806 10 00 10 - - каніфоль соснова екстракційна 6,5 3 
3808 91 10 00 - - - на основі піретроїдів 6,5 3 
3808 91 40 10 - - - - на основі диметоату 6,5 3 
3808 92 30 10 - - - - - на основі тіураму 6,5 3 
3808 92 40 10 - - - - - на основі карбендазиму 6,5 3 
3808 92 50 10 - - - - - на основі пропіконазолу 6,5 3 
3808 93 11 10 - - - - - на основі 2,4-Д кислоти, її 

солей, або ефірів 
6,5 3 
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3808 93 15 10 - - - - - на основі ацетохлору 6,5 3 
3808 93 27 10 - - - - - на основі дикамби, її солей 

або ефірів 
6,5 3 

3808 93 27 20 - - - - - на основі гліфосату, його 
солей, або ефірів 

6,5 3 

3810 90 10 00 - - матеріали, які використовують як 
осердя або покриття для 
зварювальних електродів, стрижнів 
та прутків 

5 3 

3812 10 00 10 - - на основі N,N'-дитіодиморфоліну 
(sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, 
rhenocure M) 

6,5 3 

3815 11 00 10 - - - вторинного риформінгу метану 6,5 3 
3815 19 90 10 - - - - каталізатори 

низькотемпературної конверсії CO, 
цинкові поглиначі сірчаних сполук, 
каталізатори синтезу аміаку 

6,5 3 

3816 00 00 00 Вогнетривкі цементи, розчини 
будівельні, бетони та аналогічні 
суміші, крім продукції товарної 
позиції 3801 

5 5 

3820 00 00 90 - інші 6,5 3 
3823 19 30 00 - - - жирнокислотний дистилят 5 3 
3824 10 00 90 - - інші 5 3 
3824 40 00 00 - добавки готові для цементів, 

будівельних розчинів або бетонів 
5 3 

3824 50 90 00 - - інший 5 3 
3824 90 15 00 - - іоніти 5 3 
3824 90 64 00 - - - - інші 5 3 
3824 90 65 00 - - - допоміжні продукти для 

ливарних виробництв (крім 
зазначених у товарній категорії 
3824 10 00) 

5 3 

3902 90 90 90 - - - інші 5 3 
3903 11 00 00 - - призначені для спучування або 

спінювання 
6,5 5 

3904 21 00 00 - - непластифікований 5 3 
3905 12 00 00 - - диспергований у воді 5 3 
3905 29 00 00 - - інші 5 3 
3907 20 99 00 - - - інші 5 5 
3908 90 00 00 - інші 6,5 3 
3910 00 00 10 - силіконові масла 6,5 3 
3910 00 00 90 - інші 5 3 
3912 31 00 00 - - карбоксиметилцелюлоза та її солі 6,5 3 
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3914 00 00 00 Смоли іонообмінні, одержані на 
основі полімерів товарних позицій 
3901 - 3913, у первинних формах 

6,5 3 

3916 20 00 90 - - інші 5 5 
3916 90 10 90 - - - інші 5 3 
3917 10 10 00 - - із затверділих протеїнів 6,5 3 
3917 22 10 00 - - - безшовні, довжина яких 

перевищує максимальний розмір 
поперечного перетину, з 
обробленою або необробленою 
поверхнею, але без будь-якого 
іншого оброблення 

5 5 

3917 22 90 90 - - - - інші 5 5 
3917 23 10 00 - - - безшовні, нарізані на відрізки, 

довжина яких перевищує 
максимальний розмір поперечного 
перетину, з обробленою або 
необробленою поверхнею, але без 
будь-якого іншого оброблення 

5 5 

3917 23 90 90 - - - - інші 5 3 
3917 29 00 90 - - - інші 5 5 
3917 32 00 20 - - - оболонки штучні для ковбасних 

виробів 
6,5 3 

3917 32 00 90 - - - інші 5 5 
3917 39 00 90 - - - інші 5 5 
3917 40 00 90 - - інші 6,5 3 
3918 10 10 90 - - - інші 5 5 
3918 10 90 00 - - інші 5 5 
3918 90 00 00 - з інших пластмас 5 3 
3919 10 12 00 - - - з полівінілхлориду або 

поліетилену 
6,5 3 

3919 10 15 00 - - - з поліпропілену 6,5 3 
3919 10 19 00 - - - інші 6,5 3 
3919 10 80 90 - - - інші 5 3 
3919 90 00 12 - - - з продуктів поліприєднання 

(адитивної полімеризації) 
5 5 

3920 10 23 00 - - - - - плівка поліетиленова 
завтовшки 20 мкм або більше, але 
не більш як 40 мкм, для 
виготовлення фоторезистивних 
плівок, які використовують у 
виробництві напівпровідників або 
друкованих схем 

6,5 3 

3920 10 24 00 - - - - - плівка, що здатна 
розтягуватись (stretch film), 
недрукована 

6,5 3 



 
 

89 
 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

3920 10 25 00 - - - - - інші 6,5 3 
3920 10 28 00 - - - - 0,94 або більше 6,5 3 
3920 10 40 00 - - - інші 6,5 3 
3920 10 81 00 - - - синтетична паперова маса 

(пульпа) у вигляді вологих аркушів 
(листків), отримана з незв'язаних 
розгалужених окремих 
поліетиленових тонких волокон, що 
легко відділяються один від одного, 
у тому числі змішані або не змішані 
з волокнами целюлози в кількості 
не більш як 15 %, із вмістом 
зволожувального агента 
полівінілового спирту, розчиненого 
у воді 

6,5 3 

3920 10 89 90 - - - - інші 6,5 3 
3920 20 80 09 - - - - інші 6,5 5 
3920 49 10 00 - - - завтовшки не більш як 1 мм 5 3 
3920 62 19 90 - - - - - інші 5 3 
3921 13 10 19 - - - - - інші 6,5 3 
3921 90 41 00 - - - - - шаруваті (ламіновані) 

високого тиску з декоративною 
поверхнею з одного або з обох 
боків 

5 3 

3921 90 60 00 - - з продуктів поліприєднання 
(адитивної полімеризації) 

5 5 

3922 10 00 00 - ванни, душі, раковини для стоку 
води та раковини для умивальників 

6,5 3 

3922 20 00 00 - сидіння та кришки для унітазів 6,5 3 
3922 90 00 00 - інші 6,5 3 
3923 10 00 00 - коробки, ящики, кошики та 

аналогічні вироби 
6,5 3 

3923 21 00 00 - - з полімерів етилену 6,5 5 
3923 29 10 00 - - - з полівінілхлориду 6,5 3 
3923 30 10 00 - - вмістом не більш як 2 л 6,5 3 
3923 30 90 00 - - вмістом більш як 2 л 6,5 3 
3923 50 10 00 - - кришки та ковпачки для 

закупорювання пляшок 
6,5 3 

3923 50 90 00 - - інші 6,5 3 
3923 90 00 00 - інші 6,5 3 
3924 10 00 00 - посуд та прибори столові або 

кухонні 
6,5 3 

3924 90 00 10 - - з регенерованої целюлози: 6,5 3 
3924 90 00 90 - - інші 5 5 
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3925 90 20 00 - - магістральні, канальні та 
кабельні лотки, жолоби для 
електричних мереж 

5 3 

3925 90 80 00 - - інші 5 5 
3926 20 00 00 - одяг та додаткові речі до одягу 

(включаючи рукавиці, рукавички та 
мітенки) 

5 3 

3926 30 00 90 - - інші 5 5 
4002 99 10 00 - - - продукти, модифіковані 

включенням пластмас 
10 5 

4005 10 00 90 - - інша 5 3 
4005 99 00 00 - - інші 5 5 
4008 11 00 00 - - пластини, листи і смужки або 

стрічки 
5 3 

4008 29 00 90 - - - інші 5 5 
4011 10 00 90 - - інші 10 5 
4011 20 10 00 - - з індексом навантаження не 

більш як 121 
7 5 

4011 20 90 00 - - з індексом навантаження більш 
як 121 

7 5 

4011 30 00 90 - - інші 10 5 
4011 40 00 00 - для мотоциклів 10 5 
4011 50 00 00 - для велосипедів 10 5 
4011 61 00 00 - - для використання на 

сільськогосподарських або 
лісогосподарських транспортних 
засобах і машинах 

10 5 

4011 62 00 00 - - для використання на будівельних 
або промислових вантажно-
розвантажувальних транспортних 
засобах і машинах, що мають 
посадочний діаметр обода не більш 
як 61 см 

10 5 

4011 63 00 00 - - для використання на будівельних 
або промислових вантажно-
розвантажувальних транспортних 
засобах і машинах, що мають 
посадочний діаметр обода більш як 
61 см 

10 5 

4011 69 00 00 - - інші 7 5 
4011 92 00 00 - - для використання на 

сільськогосподарських або 
лісогосподарських транспортних 
засобах і машинах 

10 5 
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4011 93 00 00 - - для використання на будівельних 
або промислових вантажно-
розвантажувальних транспортних 
засобах і машинах, що мають 
посадочний діаметр обода не більш 
як 61 см 

10 5 

4011 94 00 00 - - для використання на будівельних 
або промислових вантажно-
розвантажувальних транспортних 
засобах і машинах, що мають 
посадочний діаметр обода більш як 
61 см 

10 5 

4011 99 00 00 - - інші 7 5 
4012 11 00 00 - - для легкових автомобілів 

(включаючи вантажопасажирські 
автомобілі-фургони та гоночні 
автомобілі) 

10 5 

4012 12 00 00 - - для автобусів або вантажних 
автомобілів 

10 5 

4012 13 00 90 - - - інші 10 5 
4012 19 00 00 - - інші 10 5 
4012 20 00 90 - - інші 10 5 
4012 90 20 00 - - масивні шини (литі шини) або 

еластик-шини (подушкові шини) 
10 5 

4012 90 30 00 - - протектори для шин та покришок 10 5 
4012 90 90 00 - - стрічки для ободів 10 5 
4013 10 00 90 - - інші 10 5 
4013 90 00 00 - інші 10 5 
4015 90 00 00 - інші 10 5 
4016 10 00 90 - - інші 13 5 
4016 91 00 00 - - покриття для підлоги та килимки 5 3 
4016 93 00 90 - - - інші 10 5 
4016 99 52 90 - - - - - інші 10 5 
4016 99 57 90 - - - - - інші 10 5 
4016 99 91 00 - - - - частини гумометалеві 

(металовмісних гум) 
10 5 

4016 99 97 90 - - - - - інші 10 5 
4017 00 00 90 - інші 10 5 
4201 00 00 00 Вироби шорно-сідельні та упряж 

для будь-яких тварин (включаючи 
постромки, поводи, наколінники, 
намордники, попони для сідел, 
чепраки, сідельні кобури, попонки 
для собак тощо), виготовлені з 
будь-яких матеріалів 

10 3 
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4202 11 10 00 - - - кейси для ділових паперів, 
портфелі, шкільні ранці та подібні 
вироби 

12,5 5 

4202 11 90 00 - - - інші 12,5 5 
4202 12 11 00 - - - - кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні 
вироби 

12,5 5 

4202 12 19 00 - - - - інші 12,5 3 
4202 12 50 00 - - - з формованої пластмаси 12,5 3 
4202 12 91 00 - - - - кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні 
вироби 

12,5 3 

4202 12 99 00 - - - - інші 12,5 3 
4202 19 10 00 - - - з алюмінію 12,5 5 
4202 19 90 00 - - - з інших матеріалів 12,5 5 
4202 21 00 00 - - з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з 
композиційної шкіри 

12,5 5 

4202 22 10 00 - - - з листів пластмаси 12,5 5 
4202 22 90 00 - - - з текстильних матеріалів 12,5 5 
4202 29 00 00 - - інші 12,5 5 
4202 32 10 00 - - - з листів пластмаси 12,5 3 
4202 32 90 00 - - - з текстильних матеріалів 12,5 5 
4202 39 00 00 - - інші 12,5 5 
4202 91 10 00 - - - сумки дорожні, сумочки для 

косметики, рюкзаки та сумки 
спортивні 

12,5 5 

4202 91 80 00 - - - інші 12,5 5 
4202 92 11 00 - - - - сумки дорожні, сумочки для 

косметики, рюкзаки та сумки 
спортивні 

12,5 3 

4202 92 15 00 - - - - футляри для музичних 
інструментів 

12,5 5 

4202 92 19 00 - - - - інші 12,5 5 
4202 92 91 00 - - - - сумки дорожні, сумочки для 

косметики, рюкзаки та сумки 
спортивні 

12,5 5 

4202 92 98 00 - - - - інші 12,5 5 
4202 99 00 00 - - інші 12,5 3 
4203 10 00 00 - предмети одягу 5 3 
4203 21 00 00 - - спеціально призначені для 

спортивних цілей 
5 5 

4203 29 10 00 - - - захисні для всіх професій 5 5 
4203 29 90 00 - - - інші 10 5 
4203 30 00 00 - пояси, паски, портупеї і 

патронташі 
10 3 
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4203 40 00 00 - інші додаткові речі до одягу 5 5 
4205 00 11 00 - - транспортерні стрічки та 

приводні паси, або бельтинг 
25 5 

4205 00 19 00 - - інші 20 5 
4206 00 00 10 - кетгут 25 5 
4206 00 00 90 - інші 10 5 
4303 10 10 00 - - більків гренландського тюленя 

або дитинчат чубача (Cystophora) 
10 5 

4303 10 90 10 - - - одяг хутровий з норки 10 3 
4303 10 90 20 - - - одяг хутровий з нутрії, песця 

або лисиці 
10 3 

4303 10 90 30 - - - одяг хутровий з кролика або 
зайця 

10 5 

4303 10 90 40 - - - одяг хутровий з овчини 10 3 
4303 10 90 90 - - - інші 10 5 
4303 90 00 00 - інші 10 5 
4304 00 00 00 Хутро штучне та вироби з нього 10 3 
5702 42 10 00 - - - килими аксмінстерські 8 5 
5702 42 90 00 - - - інші 8 5 
6101 20 10 00 - - пальта, півпальта, накидки, 

плащі та подібні вироби 
12 5 

6101 30 10 00 - - пальта, півпальта, накидки, 
плащі та подібні вироби 

12 5 

6101 90 20 00 - - пальта, півпальта, накидки, 
плащі та подібні вироби 

12 5 

6101 90 80 10 - - - з вовни або тонкого волосу 
тварин 

12 3 

6101 90 80 90 - - - з інших текстильних матеріалів 12 3 
6102 10 10 00 - - пальта, півпальта, накидки, 

плащі та подібні вироби 
12 5 

6102 10 90 00 - - анораки (включаючи лижні 
куртки), куртки та подібні вироби 

12 5 

6102 20 10 00 - - пальта, півпальта, накидки, 
плащі та подібні вироби 

12 5 

6102 20 90 00 - - анораки (включаючи лижні 
куртки), куртки та подібні вироби 

12 3 

6102 90 10 00 - - пальта, півпальта, накидки, 
плащі та подібні вироби 

12 5 

6102 90 90 00 - - анораки (включаючи лижні 
куртки), куртки та подібні вироби 

12 3 

6103 10 10 00 - - з вовни або тонкого волосу 
тварин 

12 5 

6103 10 90 00 - - інші 12 3 
6103 22 00 00 - - з бавовни 12 3 
6103 23 00 00 - - із синтетичних волокон 12 5 
6103 29 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
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ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

6103 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 
тварин 

12 5 

6103 32 00 00 - - з бавовни 12 5 
6103 33 00 00 - - із синтетичних волокон 12 5 
6103 39 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6103 41 00 10 - - - штани та бриджі 12 5 
6103 41 00 90 - - - інші 12 5 
6103 42 00 00 - - з бавовни 12 3 
6103 43 00 00 - - із синтетичних волокон 12 3 
6103 49 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6104 13 00 00 - - із синтетичного волокна 12 5 
6104 19 20 00 - - - з бавовни 12 5 
6104 19 90 00 - - - інші 12 5 
6104 22 00 00 - - з бавовни 12 3 
6104 23 00 00 - - із синтетичного волокна 12 5 
6104 29 10 00 - - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6104 29 90 00 - - - інші 12 5 
6104 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6104 32 00 00 - - з бавовни 12 5 
6104 33 00 00 - - із синтетичного волокна 12 5 
6104 39 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6104 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6104 42 00 00 - - з бавовни 12 3 
6104 43 00 00 - - із синтетичного волокна 12 3 
6104 44 00 00 - - із штучного волокна 12 3 
6104 49 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6104 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6104 52 00 00 - - з бавовни 12 5 
6104 53 00 00 - - із синтетичних волокон 12 3 
6104 59 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6104 61 00 10 - - - штани та бриджі 12 5 
6104 61 00 90 - - - інші 12 5 
6104 62 00 10 - - - штани та бриджі 12 3 
6104 62 00 90 - - - інші 12 3 
6104 63 00 10 - - - штани та бриджі 12 3 
6104 63 00 90 - - - інші 12 3 
6104 69 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 3 
6105 10 00 00 - з бавовни 12 3 
6105 20 10 00 - - із синтетичних волокон 12 3 
6105 20 90 00 - - із штучних волокон 12 5 
6105 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6105 90 90 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
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Категорія/ 
Преференційний режим 

6106 10 00 00 - з бавовни 12 3 
6106 20 00 00 - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6106 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу 
тварин 

12 5 

6106 90 30 00 - - із шовку або відходів шовку 12 5 
6106 90 50 00 - - з льону або волокна рами 12 5 
6106 90 90 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6107 11 00 00 - - з бавовни 12 5 
6107 12 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6107 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 3 
6107 21 00 00 - - з бавовни 12 5 
6107 22 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 5 

6107 29 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6107 91 00 00 - - з бавовни 12 5 
6107 99 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6108 11 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6108 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6108 21 00 00 - - з бавовни 12 5 
6108 22 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 5 

6108 29 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6108 31 00 00 - - з бавовни 12 5 
6108 32 00 90 - - - інші 12 3 
6108 91 00 00 - - з бавовни 12 5 
6108 92 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6108 99 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6109 10 00 00 - з бавовни 12 5 
6109 90 20 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин або із синтетичних або 
штучних волокон 

12 5 

6109 90 90 00 - - інші 12 3 
6110 11 10 00 - - - светри та пуловери з вмістом не 

менш як 50 мас. % вовни та масою 
600 г або більше на один виріб 

10,5 5 

6110 11 30 00 - - - - для чоловіків або хлопців 12 3 
6110 12 10 00 - - - для чоловіків або хлопців 10,5 5 
6110 12 90 00 - - - для жінок або дівчат 10,5 3 
6110 19 10 00 - - - для чоловіків або хлопців 10,5 5 
6110 19 90 00 - - - для жінок або дівчат 10,5 3 
6110 20 10 00 - - светри тонкі 12 5 
6110 20 91 00 - - - для чоловіків або хлопців 12 5 
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6110 20 99 00 - - - для жінок або дівчат 12 5 
6110 30 10 00 - - светри тонкі 12 3 
6110 30 91 00 - - - для чоловіків або хлопців 12 5 
6110 30 99 00 - - - для жінок або дівчат 12 5 
6110 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 5 
6110 90 90 00 - - інші 12 5 
6111 20 10 00 - - рукавички, мітенки, рукавиці 8,9 5 
6111 20 90 00 - - інші 12 5 
6111 30 10 00 - - рукавички, мітенки, рукавиці 8,9 5 
6111 30 90 00 - - інші 12 3 
6111 90 11 00 - - - рукавички, мітенки, рукавиці 8,9 5 
6111 90 19 00 - - - інші 12 3 
6111 90 90 00 - - інші 12 5 
6112 12 00 00 - - із синтетичних волокон 12 5 
6112 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6112 20 00 00 - лижні костюми 12 5 
6112 31 10 00 - - - з вмістом 5 мас. % або більше 

гумової нитки 
8 5 

6112 31 90 00 - - - інші 12 3 
6112 39 10 00 - - - з вмістом 5 мас. % або більше 

гумової нитки 
8 5 

6112 39 90 00 - - - інші 12 5 
6112 41 10 00 - - - з вмістом 5 мас. % або більше 

гумової нитки 
8 5 

6112 49 10 00 - - - з вмістом 5 мас. % або більше 
гумової нитки 

8 5 

6112 49 90 00 - - - інші 12 3 
6113 00 10 00 - з трикотажного полотна товарної 

позиції 5906 
8 5 

6113 00 90 00 - інший 12 3 
6114 20 00 00 - з бавовни 12 5 
6114 30 00 00 - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 5 

6114 90 00 00 - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6115 10 10 00 - - панчохи для хворих з 

варикозним розширенням вен із 
синтетичних волокон 

8 3 

6115 10 90 00 - - інші 12 3 
6115 22 00 00 - - із синтетичних волокон, з 

лінійною щільністю одиночної 
нитки 67 децитексів або більше 

12 3 

6115 29 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6115 30 11 00 - - - гольфи 12 5 
6115 30 19 00 - - - інші 12 5 
6115 30 90 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
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6115 94 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 
тварин 

12 3 

6115 95 00 00 - - з бавовни 12 5 
6115 96 10 00 - - - гольфи 12 5 
6115 96 91 00 - - - - панчохи жіночі 12 5 
6115 96 99 00 - - - - інші 12 3 
6115 99 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 3 
6116 10 80 00 - - інші 8 3 
6116 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
8,9 5 

6116 92 00 00 - - з бавовни 8,9 5 
6116 93 00 00 - - із синтетичного волокна 8,9 3 
6116 99 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 8,9 5 
6117 10 00 00 - шалі, шарфи, хустки, кашне, 

мантильї, вуалі та подібні вироби 
12 5 

6117 80 10 00 - - трикотажні, еластичні або 
прогумовані 

8 3 

6117 80 80 10 - - - краватки, краватки-метелики, 
хустки-краватки 

12 5 

6117 80 80 90 - - - інші 8 5 
6201 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 3 

6201 12 10 00 - - - масою одного виробу не більш 
як 1 кг 

12 5 

6201 12 90 00 - - - масою одного виробу більш як 
1 кг 

12 5 

6201 13 90 00 - - - масою одного виробу більш як 
1 кг 

12 3 

6201 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6201 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6201 92 00 00 - - з бавовни 12 5 
6201 93 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6201 99 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6202 12 10 00 - - - масою одного виробу не більш 

як 1 кг 
12 3 

6202 12 90 00 - - - масою одного виробу більш як 
1 кг 

12 5 

6202 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6202 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 3 

6202 92 00 00 - - з бавовни 12 5 
6202 99 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6203 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 3 

6203 12 00 00 - - із синтетичних волокон 12 5 
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6203 19 10 00 - - - з бавовни 12 5 
6203 19 30 00 - - - із штучних волокон 12 5 
6203 19 90 00 - - - інші 12 5 
6203 22 10 00 - - - робочі 12 5 
6203 22 80 00 - - - інші 12 3 
6203 23 10 00 - - - робочі 12 5 
6203 23 80 00 - - - інші 12 3 
6203 29 11 00 - - - - робочі 12 5 
6203 29 18 00 - - - - інші 12 3 
6203 29 30 00 - - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 3 

6203 29 90 00 - - - інші 12 5 
6203 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 3 

6203 32 10 00 - - - робочі 12 3 
6203 32 90 00 - - - інші 12 5 
6203 33 10 00 - - - робочі 12 3 
6203 33 90 00 - - - інші 12 5 
6203 39 11 00 - - - - робочі 12 5 
6203 39 19 00 - - - - інші 12 5 
6203 39 90 00 - - - інші 12 5 
6203 41 10 00 - - - штани та бриджі 12 5 
6203 41 30 00 - - - комбінезони із шлейками 12 5 
6203 41 90 00 - - - інші 12 5 
6203 42 11 00 - - - - робочі 12 5 
6203 42 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12 5 
6203 42 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрізаним 

ворсом 
12 5 

6203 42 35 00 - - - - - інші 12 5 
6203 42 51 00 - - - - робочі 12 3 
6203 42 59 00 - - - - інші 12 5 
6203 42 90 00 - - - інші 12 5 
6203 43 11 00 - - - - робочі 12 3 
6203 43 19 00 - - - - інші 12 5 
6203 43 31 00 - - - - робочі 12 5 
6203 43 39 00 - - - - інші 12 3 
6203 49 11 00 - - - - - робочі 12 5 
6203 49 19 00 - - - - - інші 12 5 
6203 49 31 00 - - - - - робочі 12 5 
6203 49 39 00 - - - - - інші 12 5 
6203 49 50 00 - - - - інші 12 5 
6203 49 90 00 - - - інші 12 3 
6204 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6204 12 00 00 - - з бавовни 12 5 
6204 13 00 00 - - із синтетичних волокон 12 5 
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6204 19 10 00 - - - із штучних волокон 12 5 
6204 19 90 00 - - - інші 12 5 
6204 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6204 22 10 00 - - - робочі 12 5 
6204 22 80 00 - - - інші 12 5 
6204 23 10 00 - - - робочі 12 5 
6204 23 80 00 - - - інші 12 5 
6204 29 11 00 - - - - робочі 12 5 
6204 29 18 00 - - - - інші 12 5 
6204 29 90 00 - - - інші 12 5 
6204 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 3 

6204 32 10 00 - - - робочі 12 5 
6204 32 90 00 - - - інші 12 5 
6204 33 10 00 - - - робочі 12 5 
6204 33 90 00 - - - інші 12 3 
6204 39 11 00 - - - - робочі 12 5 
6204 39 19 00 - - - - інші 12 5 
6204 39 90 00 - - - інші 12 5 
6204 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6204 42 00 00 - - з бавовни 12 5 
6204 43 00 00 - - із синтетичних волокон 12 5 
6204 44 00 00 - - із штучних волокон 12 5 
6204 49 10 00 - - - з шовкових ниток або шовкових 

відходів 
12 5 

6204 49 90 00 - - - інші 12 3 
6204 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
12 5 

6204 52 00 00 - - з бавовни 12 5 
6204 53 00 00 - - із синтетичних волокон 12 3 
6204 59 10 00 - - - із штучних волокон 12 3 
6204 59 90 00 - - - інші 12 5 
6204 61 10 00 - - - штани та бриджі 12 5 
6204 61 85 00 - - - інші 12 5 
6204 62 11 00 - - - - робочі 12 5 
6204 62 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12 5 
6204 62 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрізаним 

ворсом 
12 5 

6204 62 39 00 - - - - - інші 12 5 
6204 62 51 00 - - - - робочі 12 5 
6204 62 59 00 - - - - інші 12 3 
6204 62 90 00 - - - інші 12 5 
6204 63 11 00 - - - - робочі 12 5 
6204 63 18 00 - - - - інші 12 5 
6204 63 31 00 - - - - робочі 12 5 
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6204 63 39 00 - - - - інші 12 5 
6204 63 90 00 - - - інші 12 3 
6204 69 11 00 - - - - - робочі 10 5 
6204 69 18 00 - - - - - інші 12 3 
6204 69 31 00 - - - - - робочі 10 5 
6204 69 39 00 - - - - - інші 12 5 
6204 69 50 00 - - - - інші 12 5 
6204 69 90 00 - - - інші 12 3 
6205 20 00 00 - з бавовни 12 5 
6205 30 00 00 - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6205 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 3 
6205 90 80 00 - - інші 12 5 
6206 10 00 00 - із шовку або відходів шовку 12 5 
6206 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5 
6206 30 00 00 - з бавовни 12 5 
6206 40 00 00 - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 5 

6206 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 3 
6206 90 90 00 - - інші 12 5 
6207 11 00 00 - - з бавовни 12 5 
6207 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6207 21 00 00 - - з бавовни 12 5 
6207 22 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 5 

6207 29 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6207 91 00 00 - - з бавовни 12 5 
6207 99 10 00 - - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6207 99 90 00 - - - інші 12 5 
6208 11 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 3 

6208 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6208 21 00 00 - - з бавовни 12 5 
6208 22 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 5 

6208 29 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6208 91 00 00 - - з бавовни 12 3 
6208 92 00 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон 
12 5 

6208 99 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6209 20 00 00 - з бавовни 10,5 3 
6209 30 00 00 - із синтетичних волокон 10,5 3 
6209 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу 

тварин 
10 5 

6209 90 90 00 - - інший 10,5 5 
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6210 10 10 00 - - з матеріалів товарної позиції 
5602 

10 5 

6210 10 92 00 - - - одяг одноразового 
використання, призначений для 
пацієнтів (хворих) чи хірургів, що 
використовується під час 
хірургічних операцій 

12 5 

6210 10 98 00 - - - інші 12 3 
6210 20 00 00 - інший одяг, подібний наведеному 

в товарних підпозиціях 6201 11 - 
6201 19 

12 5 

6210 50 00 00 - інший одяг для жінок або дівчат 12 3 
6211 11 00 00 - - для чоловіків або хлопців 12 3 
6211 12 00 00 - - для жінок або дівчат 12 5 
6211 20 00 00 - лижні костюми 12 5 
6211 32 10 00 - - - одяг робочий 12 5 
6211 32 31 00 - - - - верх якого виконано з такої 

самої тканини 
12 5 

6211 32 41 00 - - - - - верхні частини 12 3 
6211 32 42 00 - - - - - нижні частини 12 5 
6211 32 90 00 - - - інші 12 5 
6211 33 10 00 - - - одяг робочий 12 3 
6211 33 31 00 - - - - верх якого виконано з такої 

самої тканини 
12 3 

6211 33 41 00 - - - - - верхні частини 12 3 
6211 33 42 00 - - - - - нижні частини 12 5 
6211 39 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6211 42 10 00 - - - фартухи, халати та інший 

робочий одяг 
12 5 

6211 42 31 00 - - - - верх якого виконано з такої 
самої тканини 

12 5 

6211 42 41 00 - - - - - верхні частини 12 5 
6211 42 42 00 - - - - - нижні частини 12 5 
6211 42 90 00 - - - інші 12 5 
6211 43 10 00 - - - фартухи, халати та інший 

робочий одяг 
12 5 

6211 43 31 00 - - - - верх якого виконано з такої 
самої тканини 

12 5 

6211 43 41 00 - - - - - верхні частини 12 5 
6211 43 42 00 - - - - - нижні частини 12 5 
6211 43 90 00 - - - інші 12 3 
6211 49 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6212 10 90 00 - - інші 6,5 3 
6212 20 00 00 - пояси і пояси-труси 6,5 5 
6212 30 00 00 - грації 6,5 5 
6212 90 00 00 - інші 6,5 3 
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6213 20 00 00 - з бавовни 10 3 
6213 90 00 00 - з інших текстильних матеріалів 10 5 
6214 10 00 00 - із шовку або відходів шовку 8 5 
6214 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 5 
6214 30 00 00 - із синтетичних волокон 8 3 
6214 40 00 00 - із штучних волокон 8 5 
6214 90 00 00 - з інших текстильних матеріалів 8 5 
6215 10 00 00 - із шовку або відходів шовку 6,3 5 
6215 20 00 00 - із синтетичних або штучних 

волокон 
6,3 5 

6215 90 00 00 - з інших текстильних матеріалів 6,3 5 
6301 10 00 00 - ковдри електричні 6,9 3 
6301 20 10 00 - - трикотажні 12 5 
6301 20 90 00 - - інші 12 5 
6301 30 10 00 - - трикотажні 12 5 
6301 30 90 00 - - інші 7,5 5 
6301 40 90 00 - - інші 12 3 
6301 90 10 00 - - трикотажні 12 3 
6301 90 90 00 - - інші 12 5 
6302 10 00 00 - білизна постільна трикотажна 12 5 
6302 21 00 00 - - з бавовни 12 5 
6302 22 10 00 - - - з нетканих матеріалів 6,9 5 
6302 22 90 00 - - - інша 12 5 
6302 29 10 00 - - - з льону або волокна рами 12 5 
6302 29 90 00 - - - з інших текстильних матеріалів 10 5 
6302 31 00 00 - - з бавовни 12 5 
6302 32 10 00 - - - з нетканих матеріалів 6,8 3 
6302 32 90 00 - - - інша 10 5 
6302 39 20 10 - - - - з льону 10 5 
6302 39 20 90 - - - - з волокна рами 12 5 
6302 39 90 00 - - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6302 40 00 00 - білизна столова трикотажна 12 5 
6302 51 00 00 - - з бавовни 12 3 
6302 53 10 00 - - - з нетканих матеріалів 6,9 5 
6302 53 90 00 - - - інша 12 3 
6302 59 10 00 - - - з льону 12 3 
6302 59 90 00 - - - інші 12 5 
6302 60 00 00 - білизна туалетна або білизна 

кухонна, з махрових тканин, 
бавовняна 

12 5 

6302 91 00 00 - - з бавовни 12 3 
6302 93 10 00 - - - з нетканих матеріалів 6,9 3 
6302 99 10 00 - - - з льону 12 5 
6302 99 90 00 - - - інші 12 3 
6303 12 00 00 - - із синтетичних волокон 12 5 
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6303 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6303 91 00 00 - - з бавовни 12 5 
6303 92 10 00 - - - з нетканих матеріалів 6,9 5 
6303 92 90 00 - - - інші 12 5 
6303 99 10 00 - - - з нетканих матеріалів 6,9 5 
6303 99 90 00 - - - інші 12 5 
6304 19 10 00 - - - з бавовни 12 5 
6304 19 30 00 - - - з льону або волокна рами 12 5 
6304 19 90 00 - - - з інших текстильних матеріалів 12 5 
6304 91 00 00 - - трикотажні 12 3 
6304 92 00 00 - - крім трикотажних, з бавовни 12 5 
6304 93 00 00 - - крім трикотажних, із 

синтетичних волокон 
12 5 

6304 99 00 00 - - крім трикотажних, з інших 
текстильних матеріалів 

12 5 

6305 10 10 00 - - що використовувались 2 5 
6305 10 90 00 - - інші 4 5 
6305 20 00 00 - з бавовни 5 3 
6305 32 11 00 - - - - трикотажні 12 5 
6305 32 19 00 - - - - інші 7,2 3 
6305 32 90 00 - - - інші 7,2 3 
6305 33 10 00 - - - трикотажні 4 3 
6305 33 90 00 - - - інші 4 5 
6305 39 00 00 - - інші 7,2 3 
6305 90 00 00 - з інших текстильних матеріалів 2 5 
6306 19 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 12 3 
6306 29 00 10 - - - з бавовни 12 5 
6306 29 00 90 - - - з інших текстильних матеріалів 5 5 
6306 30 00 00 - вітрила 12 5 
6306 40 00 00 - матраци надувні 12 5 
6306 90 00 10 - - з бавовни 2 5 
6307 10 30 00 - - з нетканих матеріалів 6,9 5 
6307 20 00 00 - пояси та жилети рятувальні 6,3 3 
6307 90 10 00 - - трикотажні 12 3 
6307 90 91 00 - - - з фетру або повсті 6,3 5 
6307 90 92 00 - - - - серветки (простирадла) 

одноразового використання, 
виготовлені з тканин (матеріалів) 
товарної позиції 5603, що 
використовуються під час 
хірургічних операцій 

6,3 5 

6307 90 98 00 - - - - інші 6,3 3 
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6308 00 00 00 Набори, що складаються з кусків 
тканини та ниток, з додатковими 
речами або без них, для 
виготовлення килимів, гобеленів, 
вишитих скатертин або серветок чи 
аналогічних текстильних виробів, 
упаковані для роздрібної торгівлі 

12 5 

6309 00 00 10 - взуття 5,3 Виключення 
6309 00 00 20 - одяг і додаткові речі до одягу та їх 

частини 
5,3 Виключення 

6309 00 00 90 - інші 5,3 Виключення 
6401 10 00 00 - взуття, носову частину якого 

закрито захисним металевим 
підноском 

10 3 

6401 92 10 00 - - - з гумовим верхом 10 5 
6401 92 90 00 - - - з пластмасовим верхом 10 3 
6401 99 00 00 - - інше 10 5 
6402 12 10 00 - - - взуття лижне 10 5 
6402 12 90 00 - - - взуття гірськолижне 10 5 
6402 91 10 00 - - - із захисним металевим 

підноском 
10 5 

6402 91 90 00 - - - інше 10 3 
6402 99 05 00 - - - із захисним металевим 

підноском 
10 3 

6402 99 10 00 - - - - з гумовим верхом 10 3 
6402 99 39 00 - - - - - - інше 10 3 
6402 99 50 00 - - - - - туфлі кімнатні або інше 

домашнє взуття 
10 3 

6402 99 91 00 - - - - - - менш як 24 см 10 3 
6402 99 96 00 - - - - - - - - чоловіче 10 3 
6402 99 98 00 - - - - - - - - жіноче 10 3 
6403 12 0000 - - взуття лижне і гірськолижне 10 5 
6403 19 00 00 - - інше 10 3 
6403 20 00 00 - взуття на підошві з натуральної 

шкіри і з верхом з ремінців з 
натуральної шкіри, які проходять 
через підйом і охоплюють великий 
палець ступні 

10 5 

6403 40 00 00 - інше взуття, носову частину якого 
закрито захисним металевим 
підноском 

10 5 

6403 51 05 00 - - - на дерев'яній основі або 
платформі без внутрішньої устілки 

10 5 

6403 51 11 00 - - - - - менш як 24 см 10 3 
6403 51 15 00 - - - - - - чоловіче 10 5 
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6403 51 19 00 - - - - - - жіноче 10 3 
6403 51 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 5 
6403 51 95 00 - - - - - - чоловіче 10 5 
6403 51 99 00 - - - - - - жіноче 10 3 
6403 59 05 00 - - - на дерев'яній основі або 

платформі без внутрішньої устілки 
10 5 

6403 59 11 00 - - - - - з підошвою і каблуком 
заввишки більш як 3 см 

10 3 

6403 59 31 00 - - - - - - менш як 24 см 10 5 
6403 59 35 00 - - - - - - - чоловіче 10 5 
6403 59 39 00 - - - - - - - жіноче 10 5 
6403 59 50 00 - - - - туфлі кімнатні та інше 

домашнє взуття 
10 5 

6403 59 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 5 
6403 59 95 00 - - - - - - чоловіче 10 5 
6403 91 05 00 - - - на дерев'яній основі або 

платформі без внутрішньої устілки 
10 5 

6403 91 11 00 - - - - - менш як 24 см 10 5 
6403 91 16 00 - - - - - - - чоловіче 10 5 
6403 91 18 00 - - - - - - - жіноче 10 5 
6403 91 93 00 - - - - - - взуття, що не можна 

визначити як чоловіче або жіноче 
10 3 

6403 91 98 00 - - - - - - - жіноче 10 3 
6403 99 05 00 - - - на дерев'яній основі або 

платформі без внутрішньої устілки 
10 5 

6403 99 11 00 - - - - - з підошвою і каблуком 
заввишки більш як 3 см 

10 5 

6403 99 31 00 - - - - - - менш як 24 см 10 3 
6403 99 33 00 - - - - - - - взуття, що не можна 

визначити як чоловіче або жіноче 
10 5 

6403 99 36 00 - - - - - - - - чоловіче 10 3 
6403 99 38 00 - - - - - - - - жіноче 10 5 
6403 99 50 00 - - - - туфлі кімнатні та інше 

домашнє взуття 
10 5 

6403 99 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 5 
6403 99 96 00 - - - - - - - чоловіче 10 5 
6403 99 98 00 - - - - - - - жіноче 10 5 
6404 11 00 00 - - взуття спортивне; взуття для 

тенісу, баскетболу, гімнастики, 
тренувальне та аналогічне взуття 

10 3 

6404 19 10 00 - - - туфлі кімнатні та інше домашнє 
взуття 

10 3 

6404 19 90 00 - - - інше 10 5 
6404 20 10 00 - - туфлі кімнатні та інше домашнє 

взуття 
10 3 
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6404 20 90 00 - - інше 10 3 
6405 20 10 00 - - на підошві з дерева або пробки 10 5 
6405 20 91 00 - - - туфлі кімнатні або інше 

домашнє взуття 
10 3 

6405 20 99 00 - - - інше 10 5 
6405 90 10 00 - - на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної 
шкіри 

10 5 

6405 90 90 00 - - на підошві з інших матеріалів 10 5 
6501 00 00 00 Капелюшні форми, капелюшні 

заготівки та ковпаки, неформовані, 
без полів; плоскі та циліндричні 
заготівки (включаючи повздовжній 
розріз) з фетру 

10 5 

6502 00 00 00 Капелюшні напівфабрикати, 
плетені або виготовлені 
сполученням смужок з різних 
матеріалів, неформовані, без полів, 
без підкладки та оздоблення 

10 5 

6504 00 00 00 Капелюхи та інші головні убори, 
плетені або виготовлені 
сполученням смужок з різних 
матеріалів, з підкладкою або без 
підкладки, з оздобленням або без 
оздоблення 

10 3 

6505 00 10 00 - з фетру хутряного або з фетру 
вовняного та хутряного, 
виготовлені з капелюшних 
заготівок, ковпаків або плоских 
заготівок товарної позиції 6501 

10 5 

6505 00 30 00 - - кашкети, кепки з козирками 10 3 
6505 00 90 00 - - інші 10 5 
6506 10 80 00 - - з інших матеріалів 10 3 
6506 91 00 00 - - з гуми або полімерних матеріалів 10 5 
6506 99 10 00 - - - з фетру хутряного або з фетру 

вовняного та хутряного, 
виготовлені з капелюшних 
заготівок, ковпаків або плоских 
заготівок товарної позиції 6501 

10 5 

6506 99 90 00 - - - інші 10 5 
6507 00 00 00 Стрічки, прокладки, підкладки, 

чохли, основи, каркаси для 
капелюхів, козирки та зав'язки для 
головних уборів 

10 3 

6601 10 00 00 - садові парасольки та подібні 
парасольки 

10 5 

6601 91 00 00 - - із складаним стрижнем 10 5 
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6601 99 20 00 - - - з покриттям із тканих 
текстильних матеріалів 

10 5 

6601 99 90 00 - - - інші 10 5 
6602 00 00 00 Палиці, палиці-сидіння, батоги, 

хлисти для верхової їзди та подібні 
вироби 

10 5 

6603 20 00 00 - каркаси парасолькові, включаючи 
каркаси на стрижнях (палицях) 

10 5 

6603 90 10 00 - - ручки та набалдашники 10 5 
6603 90 90 00 - - інші 10 5 
6701 00 00 00 Шкурки та інші частини птахів, 

вкриті пір'ям або пухом, пір'я, 
частини пір'я, пух та вироби з цих 
матеріалів (крім виробів товарної 
позиції 0505 та оброблених 
стовбурів і стрижнів пір'я) 

10 3 

6702 10 00 00 - із пластмаси 10 3 
6702 90 00 00 - з інших матеріалів 10 3 
6703 00 00 00 Волосся людини, розправлене, 

підібране, витончене, освітлене або 
оброблене іншим способом; вовна, 
інший волос тварин або інші 
текстильні матеріали, підготовлені 
для виробництва перук та 
аналогічних виробів 

10 3 

6704 11 00 00 - - перуки готові 10 3 
6704 19 00 00 - - інші 10 3 
6704 20 00 00 - з волосся людини 10 3 
6704 90 00 00 - з інших матеріалів 10 3 
6801 00 00 00 Брущатка, бордюрний камінь та 

плити для брукування з природного 
каменю (крім сланцю) 

10 5 

6802 10 00 00 - плитки, кубики для мозаїки та 
аналогічні вироби з природного 
каменю прямокутної або 
непрямокутної форми (включаючи 
квадратну), найбільша грань яких 
може бути вписана в квадрат із 
стороною розміром менш як 7 см; 
гранули, кришка та порошок, 
штучно забарвлені 

5 3 

6802 21 00 00 - - мармур, травертин та алебастр 5 5 
6802 91 00 00 - - мармур, травертин та алебастр 5 3 
6802 92 00 00 - - інші вапняки 5 3 
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6804 10 00 00 - жорна, камені шліфувальні для 
розмелювання, розтирання, 
шліфування або подрібнення 

10 5 

6804 21 00 00 - - з агломерованих штучних або 
природних алмазів 

5 3 

6804 22 12 00 - - - - - неармовані 10 5 
6804 22 18 00 - - - - - армовані 10 5 
6804 22 30 00 - - - - з керамічних чи силікатних 

матеріалів 
10 5 

6804 22 50 00 - - - - з інших матеріалів 10 5 
6804 22 90 00 - - - інші 10 5 
6804 30 00 00 - камені для заточування та 

полірування вручну 
5 3 

6805 10 00 10 - - для сухого шліфування 10 5 
6805 10 00 90 - - інші 15 5 
6805 20 00 90 - - інші 10 5 
6805 30 00 90 - - інші 6 3 
6806 10 00 00 - шлаковата, мінеральна силікатна 

вата і аналогічні мінеральні вати 
(включаючи їх суміші) навалом, в 
листах або рулонах 

5 3 

6806 20 10 00 - - глини спучені 10 5 
6806 20 90 00 - - інші 10 5 
6806 90 00 00 - інші 8 3 
6807 10 00 10 - - на основі з картону 10 5 
6807 10 00 21 - - - покриті з обох боків шаром 

бітумно-полімерної маси 
10 5 

6807 10 00 29 - - - інші 10 5 
6807 10 00 90 - - інші 10 5 
6807 90 00 90 - - інші 10 5 
6809 11 00 00 - - покриті або армовані папером 

або картоном 
10 5 

6810 11 90 00 - - - інші 5 3 
6810 19 00 00 - - інші 5 3 
6810 99 00 00 - - інші 5 3 
6811 40 00 10 - - гофровані листи; труби, трубки 

або фітинги до них 
10 5 

6811 81 00 00 - - гофровані листи 10 5 
6811 82 00 00 - - інші листи, панелі, плити та 

подібні вироби 
5 3 

6811 89 00 00 - - інші вироби 10 5 
6812 99 90 90 - - - - для цивільної авіації 5 3 
6813 20 00 90 - - для цивільної авіації 5 3 
6813 81 00 90 - - - для цивільної авіації 5 3 
6813 89 00 90 - - - для цивільної авіації 5 3 
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6814 10 00 00 - - - інші 5 3 
6815 91 00 00 - вироби з торфу 5 5 
6815 99 00 00 - - що містять магнезит, доломіт або 

хроміт 
5 3 

6901 00 00 00 Цегла, блоки, плитки та інші 
керамічні вироби з 
кремнеземистого кам'яного 
борошна (наприклад, з кізельгуру, 
триполіту або діатоміту) або з 
аналогічних кремнеземистих порід 

10 5 

6902 20 99 00 - - - інші 5 2 
6903 10 00 00 - з вмістом більш як 50 мас. % 

графіту або інших форм вуглецю 
або сумішей цих продуктів 

10 5 

6903 20 10 00 - - з вмістом менш як 45 мас. % 
глинозему (Al2O3) 

10 5 

6903 20 90 00 - - з вмістом 45 мас. % або більше 
глинозему (Al2O3) 

10 5 

6903 90 10 00 - - з вмістом більш як 25 мас. %, але 
не більш як 50 мас. % графіту або 
інших форм вуглецю або їх сумішей 

10 5 

6903 90 90 00 - - інші 10 5 
6904 10 00 00 - цегла будівельна 10 5 
6904 90 00 00 - інші 10 5 
6905 10 00 00 - черепиця дахова 10 5 
6905 90 00 00 - інші 10 5 
6906 00 00 00 Труби керамічні, трубопроводи 

ізоляційні, водовідводи і фітинги 
труб 

10 5 

6907 90 20 00 - - з кам'яної кераміки 5 3 
6907 90 80 00 - - інша 5 3 
6908 10 00 00 - плитка, кубики та аналогічні 

вироби прямокутної або іншої 
форми, найбільша грань яких може 
бути вписана в квадрат із стороною 
менш як 7 см 

10 5 

6908 90 20 00 - - - інша 5 3 
6908 90 31 00 - - - подвійна плитка типу 

"шпальтплаттен" 
5 3 

6908 90 51 00 - - - - з поверхнею не більш як 90 
см2 

5 3 

6908 90 91 00 - - - - - з кам'яної кераміки 5 5 
6908 90 99 00 - - - - - інша 5 3 
6909 11 00 00 - - з фарфору 10 5 
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6909 12 00 00 - - вироби, в яких твердість 
еквівалентна 9 або більше за 
шкалою Mooca (Mohs) 

5 3 

6910 10 00 00 - з фарфору 10 5 
6910 90 00 00 - інші 5 3 
6911 10 00 00 - посуд та прибори столові або 

кухонні 
10 3 

6911 90 00 00 - інший 10 5 
6912 00 10 00 - з грубої кераміки 5 2 
6912 00 90 00 - інші 5 3 
6913 90 10 00 - - з грубої кераміки 10 5 
6913 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої кераміки 10 5 
6913 90 98 00 - - - інші 10 5 
6914 10 00 00 - з фарфору 5 5 
6914 90 00 00 - інші 10 5 
7001 00 10 00 - склобій, скрап скляний та інші 

відходи скла 
5 2 

7001 00 91 00 - - оптичне скло 5 5 
7001 00 99 00 - - інше 5 5 
7002 10 00 00 - кулі 10 5 
7002 20 90 00 - - інші 5 5 
7002 31 00 00 - - з плавленого кварцу або інших 

плавлених оксидів кремнію 
5 5 

7002 32 00 00 - - з іншого скла з коефіцієнтом 
лінійного розширення не більш як 5 
х 10-6/К в інтервалі температур від 
0° C до 300° C 

5 5 

7003 12 10 00 - - - з оптичного скла 10 5 
7003 12 91 00 - - - - з невідбивальним шаром 10 5 
7003 12 99 00 - - - - інші 10 5 
7003 19 10 00 - - - з оптичного скла 10 5 
7003 19 90 00 - - - інші 10 5 
7003 20 00 00 - листи армовані 10 5 
7003 30 00 00 - профілі 10 5 
7004 20 10 00 - - скло оптичне 10 5 
7004 20 91 00 - - - з невідбивальним шаром 10 5 
7004 20 99 00 - - - інше 10 5 
7004 90 10 00 - - скло оптичне 10 5 
7004 90 80 00 - інше 10 5 
7005 10 05 00 - - з невідбивальним шаром 10 5 
7005 10 25 00 - - - не більш як 3,5 мм 10 5 
7005 10 30 00 - - - більш як 3,5 мм, але не більш як 

4,5 мм 
10 5 

7005 10 80 00 - - - більш як 4,5 мм 10 5 
7005 21 25 90 - - - - інше 10 5 
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7005 21 30 90 - - - - інше 10 5 
7005 21 80 90 - - - - інше 10 5 
7005 29 25 90 - - - - інше 10 5 
7005 29 35 90 - - - - інше 10 5 
7005 29 80 90 - - - - інше 10 5 
7005 30 00 00 - армоване скло 10 5 
7006 00 10 00 - скло оптичне 10 5 
7006 00 90 00 - інше 10 5 
7007 11 10 90 - - - - інші 8 5 
7007 19 20 00 - - - забарвлене по всій масі 

(тоноване), матове, плаковане або 
дубльоване чи таке, що має 
поглинальний або відбивальний 
шар 

10 5 

7007 21 20 90 - - - - інше 8 5 
7009 10 00 90 - - інші 10 5 
7009 91 00 00 - - без рам 10 5 
7009 92 00 00 - - у рамах 10 5 
7010 90 10 10 - - - номінальною місткістю не 

більш як 0,15 л 
6,5 3 

7010 90 10 90 - - - інші 6,5 5 
7010 90 31 90 - - - - - інші 6,5 3 
7010 90 43 00 - - - - - - - - більш як 0,33 л, але 

менш як 1 л 
6,5 3 

7010 90 45 00 - - - - - - - - 0,15 л або більше, але не 
більш як 0,33 л 

6,5 3 

7010 90 47 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л 6,5 3 
7010 90 51 00 - - - - - - - - 1 л або більше 6,5 3 
7010 90 53 00 - - - - - - - - більш як 0,33 л, але 

менш як 1 л 
6,5 3 

7010 90 55 00 - - - - - - - - 0,15 л або більше, але не 
більш як 0,33 л 

6,5 3 

7010 90 57 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л 6,5 3 
7010 90 61 00 - - - - - - - 0,25 л або більше 6,5 3 
7010 90 67 00 - - - - - - - менш як 0,25 л 6,5 3 
7010 90 71 90 - - - - - - - інші 6,5 3 
7010 90 79 00 - - - - - - не більш як 0,055 л 5 3 
7010 90 91 00 - - - - - - з безбарвного скла 6,5 3 
7010 90 99 00 - - - - - - з кольорового скла 6,5 3 
7011 10 00 00 - для електричного освітлювального 

обладнання 
10 5 

7011 20 00 00 - для електронно-променевих 
трубок 

10 5 

7011 90 00 00 - інші 10 5 
7013 10 00 00 - із склокераміки 8 5 
7013 22 10 00 - - - ручного виготовлення 8 5 



 
 

112 
 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

7013 22 90 00 - - - механічного виготовлення 8 5 
7013 28 10 00 - - - ручного виготовлення 8 5 
7013 28 90 00 - - - механічного виготовлення 8 5 
7013 33 11 00 - - - - ограновані або інакше 

оздоблені 
8 5 

7013 33 19 00 - - - - інші 8 5 
7013 33 91 00 - - - - ограновані або інакше 

оздоблені 
8 5 

7013 33 99 00 - - - - інші 8 5 
7013 37 10 00 - - - із зміцненого скла 8 5 
7013 37 51 00 - - - - - ограновані або інакше 

оздоблені 
8 5 

7013 37 59 00 - - - - - інші 8 5 
7013 37 91 00 - - - - - ограновані або інакше 

оздоблені 
8 5 

7013 37 99 00 - - - - - інші 8 5 
7013 41 10 00 - - - ручного виготовлення 10 5 
7013 41 90 00 - - - механічного виготовлення 10 5 
7013 42 00 00 - - із скла з коефіцієнтом лінійного 

розширення не більш як 5 х 10-6/К в 
інтервалі температур від 0° C до 
300° C 

10 5 

7013 49 10 00 - - - із зміцненого скла 10 5 
7013 49 91 00 - - - - ручного виготовлення 10 5 
7013 49 99 00 - - - - механічного виготовлення 10 5 
7013 91 10 00 - - - ручного виготовлення 10 5 
7013 91 90 00 - - - механічного виготовлення 10 5 
7013 99 00 00 - - інші 10 5 
7014 00 00 00 Скляні вироби для сигналізації та 

оптичні елементи із скла (крім 
перелічених у товарній позиції 
7015), оптично не оброблені 

10 5 

7015 10 00 00 - скло для окулярів, що коригують 
зір 

10 5 

7015 90 00 00 - інші 10 5 
7016 10 00 00 - кубики, квадратики та інші 

невеликі скляні форми, на основі чи 
без неї, для мозаїк або аналогічних 
оздоблень 

10 5 

7016 90 10 00 - - вітражі та подібні вироби 10 5 
7016 90 40 00 - - блоки та цегла для будівництва 10 5 
7016 90 70 00 - - інші 10 5 
7017 10 00 00 - з плавленого кварцу або інших 

плавлених оксидів кремнію 
10 5 
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7017 20 00 00 - з іншого скла з коефіцієнтом 
лінійного розширення не більш як 5 
х 10-6/К в інтервалі температур від 
0° C до 300° C 

10 5 

7017 90 00 00 - інший 10 5 
7018 10 11 00 - - - ограновані та поліровані 

механічно 
10 5 

7018 10 19 00 - - - інші 10 5 
7018 10 30 00 - - вироби, що імітують перли 10 5 
7018 10 51 00 - - - ограновані та поліровані 

механічно 
10 5 

7018 10 59 00 - - - інші 10 5 
7018 10 90 00 - - інші 10 5 
7018 20 00 00 - мікросфери із скла діаметром не 

більш як 1 мм 
10 5 

7018 90 10 00 - - скляні очі; вироби у вигляді 
невеликих форм із скла 

10 5 

7018 90 90 00 - - інші 10 5 
7019 11 00 00 - - скловолокно завдовжки не більш 

як 50 мм 
10 5 

7019 12 00 00 - - рівниця 10 5 
7019 19 10 00 - - - з ниток 10 5 
7019 19 90 00 - - - з волокон 10 5 
7019 31 10 00 - - - з ниток 8 5 
7019 31 90 00 - - - інші 8 5 
7019 40 00 00 - тканини з рівниці 10 5 
7019 51 00 00 - - завширшки не більш як 30 см 10 5 
7019 52 00 00 - - завширшки більш як 30 см, 

полотняного переплетення, з 
поверхневою щільністю менш як 
250 г/м2, з ниток лінійної щільності 
не більш як 136 тексів на одиничну 
нитку 

10 5 

7019 59 00 00 - - інші 10 5 
7019 90 00 00 - інші 10 5 
7020 00 07 00 - - не завершені у виробництві 10 5 
7020 00 08 00 - - завершені у виробництві 10 5 
7020 00 10 90 - - - інші 10 5 
7020 00 30 00 - - із скла з коефіцієнтом лінійного 

розширення не більш як 5 х 10-6/К в 
інтервалі температур від 0° C до 
300° C 

10 5 

7020 00 80 00 - - інші 10 5 
7102 39 00 10 - - - призначені для переогранення 10 5 
7102 39 00 90 - - - інші 10 5 
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7113 11 00 00 - - із срібла, що має або не має 
покриття, плакованого або 
неплакованого іншими 
дорогоцінними металами 

10 5 

7113 19 00 00 - - з інших дорогоцінних металів, 
що мають або не мають покриття, 
плакованих або неплакованих 
дорогоцінними металами 

10 3 

7113 20 00 00 - з недорогоцінних металів, 
плакованих дорогоцінними 
металами 

10 5 

7114 11 00 00 - - із срібла, що має чи не має 
покриття, плакованого або 
неплакованого іншими 
дорогоцінними металами 

10 5 

7114 19 00 00 - - з інших дорогоцінних металів, 
що мають або не мають покриття, 
плакованих чи неплакованих 
дорогоцінними металами 

10 5 

7114 20 00 00 - з недорогоцінних металів, 
плакованих дорогоцінними 
металами 

10 5 

7115 90 00 90 - - з металів, плакованих 
дорогоцінними металами 

10 5 

7116 10 00 00 - з природних або культивованих 
перлів 

10 5 

7116 20 11 00 - - намисто, браслети та інші вироби 
з природного, дорогоцінного або 
напівдорогоцінного каміння, просто 
нанизаного, без застібок або інших 
пристосувань 

10 5 

7116 20 80 00 - - інші 10 5 
8201 10 00 00 - лопати штикові та совкові 10 5 
8201 30 00 00 - кирки, мотики, сапи та граблі 10 5 
8201 40 00 00 - сокири, сікачі та аналогічні 

інструменти 
10 5 

8201 50 00 00 - секатори та аналогічні ножиці для 
роботи однією рукою (включаючи 
ножиці для розбирання тушки 
птиці) 

10 5 

8201 60 00 00 - ножиці для підрізання живоплоту, 
секатори та аналогічні ножиці для 
роботи двома руками 

10 5 

8201 90 00 00 - інші ручні інструменти, що 
використовуються в сільському 
господарстві, садівництві або 
лісовому господарстві 

10 5 
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8202 10 00 00 - пилки ручні 10 5 
8202 20 00 00 - полотна для стрічкових пилок 10 5 
8204 11 00 00 - - нерозвідні 10 5 
8204 12 00 90 - - - інші 10 5 
8204 20 00 00 - головки для гайкових ключів з 

ручками або без них 
10 5 

8205 10 00 00 - інструменти для свердління, 
нарізування, внутрішньої або 
зовнішньої різьби 

10 5 

8205 20 00 00 - молотки та кувалди 10 5 
8205 30 00 00 - рубанки, зубила, долота, стамески 

та аналогічні різальні інструменти 
для обробки дерева 

10 5 

8205 40 00 00 - викрутки 10 5 
8205 51 00 00 - - інструменти ручні побутові 10 5 
8205 59 10 00 - - - інструменти для каменярів, 

формувальників, цементувальників, 
штукатурів, бетонників і малярів 

8 5 

8205 59 80 90 - - - інші 8 5 
8205 60 00 00 - лампи паяльні 10 5 
8205 70 00 00 - лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти 
10 5 

8205 90 10 00 - - горна переносні, шліфувальні 
круги з опорними рамами, ручним 
або ножним приводом 

10 5 

8205 90 90 00 - - інші 10 5 
8206 00 00 00 Інструменти з двох або більше 

товарних позицій 8202 - 8205 у 
наборах для роздрібної торгівлі 

10 5 

8210 00 00 00 Пристрої ручні механічні масою 10 
кг або менше для приготування, 
оброблення або подавання харчових 
продуктів чи напоїв 

10 5 

8211 10 00 00 - набори ножів 10 5 
8211 91 00 00 - - ножі столові з фіксованим лезом 10 5 
8211 92 00 00 - - інші ножі з фіксованим лезом 10 5 
8211 94 00 00 - - леза 10 5 
8211 95 00 00 - - рукоятки з недорогоцінних 

металів 
10 5 

8212 10 10 00 - - бритви безпечні з незамінним 
лезом 

8 5 

8212 10 90 00 - - інші 8 5 
8212 20 00 00 - леза для безпечних бритв, 

включаючи штабові заготівки для 
лез 

8 5 
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8212 90 00 00 - інші частини 10 5 
8213 00 00 00 Ножиці звичайні, кравецькі та 

аналогічні ножиці і леза для них 
10 5 

8214 10 00 00 - ножі для паперу, розкривання 
конвертів, підчищення тексту, 
пристрої для заточування олівців та 
леза для них 

10 5 

8214 20 00 00 - набори та інструменти манікюрні 
або педикюрні (включаючи 
пилочки для нігтів) 

10 5 

8214 90 00 00 - інші 10 5 
8215 10 20 00 - - які містять лише вироби, покриті 

дорогоцінним металом 
гальванічним способом 

10 5 

8215 10 30 00 - - - з корозійностійкої 
(нержавіючої) сталі 

10 5 

8215 10 80 00 - - - інші 10 5 
8215 20 10 00 - - з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі 
10 5 

8215 20 90 00 - - інші 10 5 
8215 91 00 00 - - покриті дорогоцінним металом 

гальванічним способом 
10 5 

8215 99 10 00 - - - з корозійностійкої 
(нержавіючої) сталі 

10 5 

8215 99 90 00 - - - інші 10 5 
8301 10 00 00 - замки висячі 10 5 
8301 20 00 90 - - інші 10 5 
8301 30 00 00 - замки, що використовуються у 

меблях 
10 5 

8301 40 11 00 - - - циліндрові 10 5 
8301 40 19 00 - - - інші 10 5 
8301 40 90 00 - - інші замки 10 5 
8301 50 00 00 - засувки та рами із засувками, 

об'єднані із замками 
10 5 

8301 60 00 90 - - інші 10 5 
8301 70 00 00 - ключі, подані окремо 10 5 
8302 10 00 90 - - інші 10 5 
8302 20 00 90 - - інші 10 5 
8302 30 00 90 - - інші 10 5 
8302 41 90 00 - - - інші 10 5 
8302 42 00 90 - - - інші 10 5 
8302 49 00 90 - - - інші 10 5 
8302 50 00 00 - полиці, вішалки, у тому числі для 

капелюхів, та аналогічні вироби 
10 5 

8302 60 00 90 - - інші 10 5 
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8303 00 40 00 - сейфи броньовані або армовані, 
включаючи двері та секції для 
банківських сховищ, шухляди, 
призначені виключно для 
зберігання грошей і документів 

10 5 

8303 00 90 00 - контейнери, призначені виключно 
для зберігання грошей і документів, 
та аналогічні вироби 

10 5 

8304 00 00 00 Шафи для ділових паперів і 
картотек, коробки для зберігання 
печаток, лотки і підставки для 
паперів та аналогічне конторське чи 
канцелярське обладнання з 
недорогоцінних металів, крім 
конторських меблів товарної 
позиції 9403 

10 5 

8305 10 00 00 - фурнітура для швидкозшивачів чи 
папок 

10 5 

8305 20 00 00 - скоби у блоках 10 5 
8305 90 00 00 - інші, включаючи частини 10 5 
8306 10 00 00 - дзвони, гонги та аналогічні вироби 10 5 
8306 21 00 00 - - покриті дорогоцінними металами 

гальванічним способом 
10 5 

8306 29 00 00 - - інші 10 5 
8306 30 00 00 - рами для фотокарток, картин або 

аналогічні рами; дзеркала 
10 5 

8308 10 00 00 - гачки, петлі та вушка 10 5 
8308 20 00 00 - заклепки трубчасті або роздвоєні 10 5 
8308 90 00 00 - інші, включаючи частини 10 5 
8309 10 00 00 - пробки корончасті 10 5 
8309 90 90 00 - - інші 15 5 
8310 00 00 00 Таблички з назвами, 

найменуваннями, адресами та 
аналогічні таблички, цифри, літери 
та інші символи з недорогоцінних 
металів, крім виробів товарної 
позиції 9405 

10 5 

8311 10 00 90 - - інші 10 5 
8311 20 00 90 - - інші 10 5 
8311 30 00 00 - прутки з покриттям та дріт 

електродний, що використовуються 
для паяння, в тому числі 
тугоплавким припоєм, або газового 
зварювання з недорогоцінних 
металів 

10 5 

8311 90 00 00 - інші 10 5 
8402 12 00 00 - - котли водотрубні 

продуктивністю не більш як 45 т 
10 5 
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пари на годину 

8402 19 10 00 - - - котли димогарні 5 3 
8402 19 90 00 - - - інші 5 3 
8403 10 90 10 - - - котли для центрального 

опалення потужністю понад 100 
кВт, але менш як 10000 кВт 

10 5 

8403 10 90 20 - - - котли для центрального 
опалення потужністю не більш як 
100 кВт 

8 3 

8404 10 00 10 - - для товарної підкатегорії 8402 12 
00 00 та товарної категорії 8403 10 
90 

8 5 

8408 20 31 00 - - - - не більш як 50 кВт 5 5 
8408 20 35 00 - - - - понад 50 кВт, але не більш як 

100 кВт 
5 5 

8408 20 37 00 - - - - понад 100 кВт 5 5 
8412 21 80 90 - - - - інші 5 3 
8412 90 40 00 - - гідравлічних силових установок 

та двигунів 
5 5 

8413 91 00 10 - - - верстатів-качалок 
вантажопідйомністю 3,2 - 12,5 т 

10 5 

8414 60 00 00 - шафи витяжні з найбільшим 
горизонтальним розміром, що не 
перевищує 120 см 

5 5 

8415 81 00 10 - - - із споживчою потужністю 
понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт 

10 5 

8415 82 00 10 - - - із споживчою потужністю 
понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт 

10 5 

8417 90 00 10 - - рекуператорів петельних 
трубчатих продуктивністю повітря 
2800 - 19000 м3 на годину 

10 5 

8418 10 20 10 - - - побутові 5 3 
8418 10 80 10 - - - побутові 5 3 
8418 21 10 00 - - - місткістю понад 340 л 10 5 
8418 21 91 00 - - - - - не більш як 250 л 10 5 
8418 21 99 00 - - - - - понад 250 л, але не більш як 

340 л 
7 5 

8418 30 20 90 - - - інші 5 5 
8418 30 80 90 - - - інші 5 3 
8418 50 11 00 - - - для зберігання заморожених 

харчових продуктів 
5 5 

8418 50 19 00 - - - інші 5 3 
8418 91 00 00 - - меблі, призначені для 

розміщення холодильно-
морозильного обладнання 

6 5 



 
 

119 
 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/ 
Преференційний режим 

8418 99 10 00 - - - випаровувачі та конденсатори, 
крім тих, що використовуються у 
побутових холодильниках 

6 5 

8418 99 90 90 - - - - інші 6 5 
8420 10 80 10 - - - призначені для виробництва 

гуми або пластмас 
5 3 

8421 11 00 00 - - сепаратори молочні 10 5 
8422 11 00 00 - - побутові 5 5 
8422 19 00 00 - - інші 5 3 
8422 20 00 00 - обладнання для миття або сушіння 

пляшок або інших ємкостей 
5 3 

8422 30 00 10 - - обладнання для наповнення 
пляшок, їх закривання, 
закорковування або наклеювання на 
них етикеток, що використовується 
у харчовій промисловості, 
продуктивністю не більш як 12000 
пляшок за годину 

5 3 

8422 40 00 10 - - обладнання для пакування 
пляшок (включаючи обладнання 
для загортання товару з 
термоусадкою пакувального 
матеріалу), що використовується у 
харчовій промисловості, 
продуктивністю не більш як 12000 
пляшок за годину 

5 3 

8424 20 00 90 - - інші 5 3 
8424 30 90 10 - - - - пристрої для вдування 

вугільного пилу в доменну піч 
10 5 

8435 10 00 00 - машини та механізми 5 2 
8435 90 00 00 - частини 5 5 
8436 29 00 10 - - - обладнання кліткове або 

підлогове для утримання і 
вирощування птиці 

10 5 

8438 30 00 00 - обладнання для цукрового 
виробництва 

10 5 

8438 50 00 00 - обладнання для переробки м'яса 
або птиці 

10 5 

8438 60 00 00 - обладнання для переробки 
фруктів, горіхів або овочів 

5 5 

8438 80 91 00 - - - для виробництва або 
приготування напоїв 

5 5 

8441 10 20 00 - - машини гільйотинні 
паперорізальні 

5 3 

8443 39 39 00 - - - - машинки друкарські 
автоматичні 

10 5 

8443 39 90 10 - - - - інші 10 5 
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8450 11 11 00 - - - - з вертикальним 
завантаженням 

5 5 

8450 11 90 00 - - інші машини з вмонтованим 
відцентровим віджимним 
пристроєм 

5 5 

8450 19 00 00 - машини місткістю понад 10 кг 
сухої білизни 

10 5 

8454 10 00 10 - - інші 10 5 
8454 20 00 00 - - для лиття під тиском 5 3 
8454 90 00 90 - стани трубопрокатні 5 3 
8455 21 00 00 - - стани холодної прокатки 10 5 
8455 22 00 00 - - з ливарного чавуну 10 5 
8455 30 31 10 - - - - інші 10 5 
8455 30 31 90 - - - робочі валки для холодної 

прокатки 
5 5 

8455 30 39 00 - - - пільгервалки сталеві литі 5 5 
8455 30 90 10 - - - інші 10 5 
8456 10 00 00 - що працюють з використанням 

ультразвукових процесів 
4 3 

8457 10 10 00 - - інші 4 3 
8460 31 00 00 - - інші 5 3 
8462 10 10 00 - - інші 5 3 
8462 10 90 00 - - - для обробки виробів з 

листового матеріалу 
5 3 

8462 21 10 00 - - - інші 5 5 
8462 21 80 00 - - - для обробки виробів з 

листового матеріалу 
5 3 

8462 29 91 00 - - - - інші 5 3 
8462 29 98 00 - - з числовим програмним 

керуванням 
5 3 

8462 31 00 00 - - - для обробки виробів з 
листового матеріалу 

5 3 

8462 39 10 00 - - - - гідравлічні 5 3 
8462 41 10 00 - - - інші 5 3 
8462 91 80 00 - - - з числовим програмним 

керуванням 
5 3 

8465 10 10 00 - - з автоматичним переміщенням 
оброблюваної деталі між 
операціями 

5 3 

8465 10 90 00 - - - із стрічковою пилкою 5 3 
8465 91 10 00 - - - із дисковою пилкою 5 3 
8465 91 20 00 - - - інші 5 3 
8465 94 00 00 - - - багатошпиндельні 

присаджувальні 
5 3 

8465 99 00 90 - - - оправки, цангові патрони та 
втулки 

5 3 

8469 00 91 00 - - інші 10 5 
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8469 00 99 00 - калькулятори електронні, здатні 
працювати без зовнішнього 
джерела живлення, та кишенькові 
машинки для записування, 
відтворювання і візуального 
представлення даних з 
обчислювальними функціями 

10 5 

8472 10 00 00 - машини для сортування або 
складання, або укладання у 
конверти, або перев'язування 
поштової кореспонденції, машини 
для розкривання, закривання або 
запечатування поштової 
кореспонденції і машини для 
наклеювання або гасіння поштових 
марок 

10 5 

8472 30 00 00 - - машини для сортування, 
рахування або пакування монет 

10 5 

8472 90 10 00 - - банкомати 10 5 
8472 90 70 00 - - - пристроїв товарної підкатегорії 

8469 00 10 00 
10 5 

8474 20 00 00 - - бетономішалки та 
розчинозмішувачі 

7 3 

8474 90 10 00 - - - частини обладнання для 
сортування, промивання, 
подрібнення, змішування або 
перемішування руд, ґрунтів, 
каміння та інших мінеральних 
копалин 

5 5 

8474 90 90 90 - машини для складання 
електричних та електронних ламп, 
трубок або електронно-променевих 
трубок чи газорозрядних ламп у 
скляних колбах 

5 5 

8482 20 00 00 - підшипники роликові сферичні 5 5 
8482 30 00 00 - підшипники роликові голчасті 6 3 
8482 40 00 00 - інші підшипники з циліндричними 

роликами 
10 5 

8482 99 00 00 - - - - для цивільної авіації 5 3 
8483 10 21 90 - - - - для цивільної авіації 5 3 
8483 10 29 90 - - - для цивільної авіації 5 3 
8483 10 50 90 - - - для цивільної авіації 5 3 
8483 10 95 90 - корпуси підшипників з 

вмонтованими кульковими або 
роликовими підшипниками 

5 5 

8483 20 00 00 - - - - для цивільної авіації 5 3 
8483 30 32 90 - - - - для цивільної авіації 5 5 
8483 30 80 90 - - - циліндричні та гвинтові 5 3 
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передачі 
8483 90 89 90 - - для цивільної авіації 5 3 
8486 30 90 10 - - - інші 10 5 
8501 34 00 10 - - - двигуни тягові 10 5 
8502 11 80 90 - - - - інші 5 5 
8502 12 00 90 - - - інші 5 5 
8502 13 20 90 - - - - інші 5 5 
8502 13 40 90 - - - - інші 5 5 
8504 10 20 91 - - - - дроселі 10 5 
8504 10 80 91 - - - - дроселі для розрядних ламп 

або трубок 
10 5 

8504 21 00 00 - - потужністю не більш як 650 
кВꞏА 

10 5 

8504 22 10 00 - - - потужністю понад 650 кВꞏА, 
але не більш як 1600 кВꞏА 

10 5 

8504 23 00 00 - - потужністю понад 10000 кВꞏА 10 5 
8504 34 00 00 - - потужністю понад 500 кВꞏА 5 3 
8504 90 18 00 - - - - інші 5 3 
8507 10 20 90 - - - інші 10 5 
8507 10 80 90 - - - інші 8 5 
8507 20 80 90 - - - інші 8 5 
8508 11 00 00 - - потужністю не більш як 1500 Вт 

та які мають мішок для збору пилу 
або інший пилозбірник об'ємом не 
більш як 20 л 

10 5 

8508 19 00 00 - - інші 10 5 
8509 40 00 00 - подрібнювачі харчових продуктів 

та міксери; соковижималки для 
фруктів або овочів 

10 5 

8509 80 00 00 - інші апарати 10 5 
8509 90 00 90 - - інші 10 5 
8510 10 00 00 - електробритви 10 5 
8510 20 00 00 - машинки для підстригання 

волосся 
10 5 

8511 30 00 98 - - - інші 5 3 
8512 20 00 90 - - інші 8 5 
8512 30 10 90 - - - інші 10 5 
8512 30 90 90 - - - інші 10 5 
8512 40 00 30 - - пристрої, що запобігають 

обмерзанню 
10 5 

8512 40 00 90 - - пристрої, що запобігають 
запотіванню 

10 5 

8512 90 90 90 - - - інші 10 5 
8513 10 00 00 - ліхтарі 10 5 
8513 90 00 00 - частини 10 5 
8514 20 10 00 - - печі та камери індукційні 5 3 
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8514 40 00 00 - інше індукційне або діелектричне 
обладнання для термічного 
оброблення матеріалів 

5 5 

8514 90 00 00 - частини 5 3 
8515 21 00 00 - - повністю або частково 

автоматичні 
5 5 

8515 31 00 00 - - повністю або частково 
автоматичні 

5 5 

8515 80 90 00 - - інші 5 5 
8516 21 00 00 - - радіатори теплоакумулювальні 10 5 
8516 29 10 00 - - - радіатори з наповненою 

рідиною 
10 5 

8516 29 50 00 - - - нагрівачі конвекційні 10 5 
8516 29 91 00 - - - - з умонтованими 

вентиляторами 
10 5 

8516 29 99 00 - - - - інші 10 5 
8516 31 00 10 - - - ковпаки-сушарки 10 5 
8516 33 00 00 - - сушарки для рук 10 5 
8516 40 00 00 - праски електричні 10 5 
8516 50 00 00 - печі мікрохвильові 8 5 
8516 60 10 00 - - електроплити кухонні (які мають 

принаймні духову шафу та панель з 
електронагрівальними елементами) 

10 5 

8516 60 50 00 - - електроплитки, варочні 
електрокотли та панелі з 
електронагрівальними елементами 
для електроплит 

10 5 

8516 60 70 00 - - грилі та ростери 10 5 
8516 60 80 00 - - електропечі для вмонтовування 10 5 
8516 60 90 00 - - інші 10 5 
8516 71 00 00 - - для приготування кави або чаю 10 5 
8516 72 00 00 - - тостери 10 5 
8516 79 20 00 - - - глибокі масляні жаровні 10 5 
8516 79 70 00 - - - інші 10 5 
8516 80 20 90 - - - інші 10 5 
8516 80 80 90 - - - інші 10 5 
8516 90 00 00 - частини 5 3 
8517 70 15 00 - - - телескопічні та гнучкі штирові 

антени для портативних пристроїв 
та пристроїв, які встановлюються в 
моторних транспортних засобах 

10 5 

8517 70 19 90 - - - - інші 10 5 
8518 21 00 90 - - - інші 10 5 
8518 22 00 90 - - - інші 10 5 
8518 29 95 90 - - - - інші 10 5 
8518 30 95 90 - - - інші 10 5 
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8518 40 30 90 - - - інші 10 5 
8518 40 80 90 - - - інші 10 5 
8518 90 00 00 - частини 10 5 
8519 20 10 00 - - програвачі грамплатівок, які 

діють після вкидання монети або 
жетона 

10 5 

8519 20 91 00 - - - з лазерною системою 
зчитування 

10 5 

8519 20 99 00 - - - інші 10 5 
8519 30 00 00 - електропрогравачі (деки) 10 5 
8519 81 11 00 - - - - транскрайбери 10 5 
8519 81 15 00 - - - - - кишенькові касетні 

програвачі 
10 5 

8519 81 21 00 - - - - - - з аналоговою або цифровою 
системою зчитування 

8 5 

8519 81 25 00 - - - - - - інша 8 5 
8519 81 31 00 - - - - - - - що використовується в 

моторних транспортних засобах з 
дисками діаметром не більш як 6,5 
см 

10 5 

8519 81 35 00 - - - - - - - інша 10 5 
8519 81 45 00 - - - - - - інша 10 5 
8519 81 51 00 - - - - диктофони, що не здатні 

працювати без зовнішнього 
джерела електроживлення 

10 5 

8519 81 55 00 - - - - - - - здатна працювати без 
зовнішнього джерела 
електроживлення 

10 5 

8519 81 61 00 - - - - - - - інша 10 5 
8519 81 65 00 - - - - - - кишенькові магнітофони 10 5 
8519 81 75 00 - - - - - - інша 10 5 
8519 81 81 00 - - - - - - що використовує магнітні 

стрічки на бобінах та надає 
можливість записувати або 
відтворювати звук при одній 
швидкості 19 см/с або при кількох 
швидкостях, які не перевищують 19 
см/с 

10 5 

8519 81 95 90 - - - - - інша 10 5 
8519 89 11 00 - - - - програвачі грамплатівок, інші, 

ніж ті, що включаються до товарної 
підпозиції 8519 20 

10 5 

8519 89 15 00 - - - - транскрайбери 10 5 
8519 89 19 00 - - - - інша 10 5 
8519 89 90 90 - - - - інша 10 5 
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8522 10 00 00 - звукознімачі 10 5 
8522 90 30 00 - - голки звукознімачів; алмази, 

сапфіри та інше дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння 
(природні, штучні чи 
реконструйовані) для голок 
звукознімачів, встановлені або ні 

10 5 

8523 21 00 90 - - - записані 10 5 
8523 29 39 00 - - - - - інші 10 5 
8523 49 51 00 - - - - - - диски універсальні цифрові 

(DVD) 
10 5 

8523 49 59 00 - - - - - - інші 10 5 
8525 80 11 00 - - - з трьома передавальними 

(телевізійними) трубками або 
більше 

10 5 

8525 80 19 00 - - - інші 10 5 
8526 92 00 90 - - - інша 10 5 
8527 12 10 00 - - - з аналоговою або цифровою 

системою зчитування 
10 5 

8527 12 90 00 - - - інші 10 5 
8527 13 10 00 - - - з лазерною системою 

зчитування 
25 5 

8527 13 91 00 - - - - касетна, з аналоговою або 
цифровою системою зчитування 

25 5 

8527 13 99 00 - - - - інша 25 5 
8527 19 00 00 - - інші 10 5 
8527 21 20 90 - - - - - інші 10 5 
8527 21 52 00 - - - - - касетні, з аналоговою або 

цифровою системою зчитування 
10 5 

8527 21 59 00 - - - - - інші 10 5 
8527 21 70 00 - - - - з лазерною системою 

зчитування 
10 5 

8527 21 92 90 - - - - - - інші 10 5 
8527 21 98 00 - - - - - інші 10 5 
8527 29 00 00 - - інші 10 5 
8527 91 11 00 - - - - касетна, із системою 

аналогового та цифрового 
зчитування 

10 5 

8527 91 19 00 - - - - інша 10 5 
8527 91 35 00 - - - - з лазерною системою 

зчитування 
10 5 

8527 91 91 00 - - - - - касетна, із системою 
аналогового або цифрового 
зчитування 

10 5 

8527 91 99 00 - - - - - інша 10 5 
8527 92 10 00 - - - радіоприймачі-будильники 10 5 
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8527 92 90 00 - - - інша 10 5 
8527 99 00 00 - - інша 10 5 
8528 49 80 09 - - - - - в яких параметри розгортки 

становлять понад 625 рядків 
10 5 

8528 49 80 10 - - - - що відтворює співвідношення 
завширшки/заввишки екрана менш 
як 1,5 

10 5 

8528 59 40 00 - - - - з екраном, який виготовлено 
за технологією рідкокристалічних 
дисплеїв 

10 5 

8528 59 80 00 - - - - інші 10 5 
8528 69 91 00 - - - - чорно-білого або іншого 

монохромного зображення 
10 5 

8528 69 99 00 - - - - кольорові 10 5 
8528 71 19 00 - - - - інші 10 5 
8528 71 91 00 - - - - апарати з приладами на основі 

мікропроцесора, з вмонтованим 
модемом, для доступу в Інтернет та 
з функцією інтерактивного обміну 
інформацією, здатні приймати 
телевізійні сигнали ("цифровий 
декодер" з функцією зв'язку, 
включаючи пристрої, що виконують 
функції запису та відтворення, за 
умови збереження основних 
властивостей цифрового декодера з 
функцією зв'язку) 

10 5 

8528 71 99 00 - - - - інші 10 5 
8528 72 10 00 - - - телевізійне проекційне 

обладнання (телепроектори) 
10 5 

8528 72 20 00 - - - апаратура, що містить пристрій 
відеозапису або відтворення 
відеозображення 

10 5 

8528 72 30 00 - - - - з вмонтованою трубкою 10 5 
8528 72 40 00 - - - - з екраном, який виготовлено 

за технологією рідкокристалічних 
дисплеїв 

10 5 

8528 72 60 00 - - - - з екраном, який виготовлено 
за технологією плазменних панелей 

10 5 

8528 72 80 00 - - - - інші 10 5 
8528 73 00 00 - - інша, монохромного зображення 10 5 
8529 10 11 90 - - - - інші 10 5 
8529 10 31 00 - - - - для приймання через супутник 10 5 
8529 10 39 00 - - - - інші 10 5 
8529 10 65 00 - - - антени внутрішні для 

телевізійних або радіомовних 
приймачів, включаючи вмонтовані 

10 5 
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8529 10 69 90 - - - - інші 10 5 
8529 10 80 90 - - - інші 10 5 
8529 90 49 00 - - - - з інших матеріалів 5 3 
8530 10 00 00 - обладнання для залізниць або 

трамвайних колій 
10 5 

8530 80 00 00 - інше обладнання 10 5 
8530 90 00 00 - частини 10 5 
8531 10 30 00 - - що використовуються для споруд 10 5 
8531 10 95 90 - - - інші 10 5 
8531 80 95 90 - - - інші 10 5 
8531 90 85 00 - - інші 5 3 
8535 90 00 00 - інші 5 3 
8536 20 10 00 - - для сили струму не більш як 63 А 5 3 
8536 20 90 00 - - для сили струму понад 63 А 5 3 
8536 49 00 90 - - - інші 5 3 
8536 50 11 90 - - - - - інші 5 3 
8536 50 19 90 - - - - - інші 5 3 
8536 50 80 00 - - - інші 5 5 
8536 69 90 90 - - - - інші 5 5 
8539 22 90 10 - - - - лампи розжарення електричні 

загального призначення 
потужністю не більш як 200 Вт та 
напругою понад 100 В 

10 5 

8539 41 00 00 - - дугові лампи 5 3 
8544 11 10 10 - - - - діаметром не більш як 0,1 мм 10 5 
8544 11 10 90 - - - - інші 10 5 
8544 11 90 10 - - - - з поліімідною та поліімідно-

фторопластовою ізоляцією 
10 5 

8544 19 00 10 - - - алюмінієві емальовані або 
лаковані 

10 5 

8544 42 90 98 - - - - - інші 10 5 
8544 49 91 00 - - - - проводи та кабелі з діаметром 

жили провідника понад 0,51 мм 
7 5 

8544 49 93 91 - - - - - - - що мають ізоляцію з 
фторопласту, кремнієорганічної 
гуми, скловолокна, керамічного 
волокна 

10 5 

8544 49 93 93 - - - - - - - з мінеральною ізоляцією 10 5 
8544 49 93 98 - - - - - - - інші 10 5 
8544 49 95 00 - - - - - для напруги понад 80 В, але 

не більш як 1000 В 
7 5 

8544 49 99 00 - - - - - для напруги 1000 В 7 5 
8544 60 10 10 - - - для напруги не більш як 10000 

В 
10 5 

8544 60 90 10 - - - для напруги не більш як 10000 
В 

10 5 
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8603 10 00 10 - - вагони трамвайні для широкої 
колії 

10 5 

8701 10 00 00 - трактори, що керуються водієм, 
який іде поряд 

10 5 

8701 20 90 00 - - що використовувалися 10 Виключення 
8701 90 20 10 - - - - - понад 18 кВт, але не більш як 

25 кВт 
10 3 

8701 90 25 00 - - - - понад 37 кВт, але не більш як 
59 кВт 

10 3 

8701 90 31 00 - - - - понад 59 кВт, але не більш як 
75 кВт 

10 4 

8701 90 50 00 - - - що використовувалися 10 Виключення 
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом циліндрів 

двигуна не більш як 5000 см3 
10 5 

8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом циліндрів 
двигуна понад 5000 см3 

20 5 

8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом циліндрів 
двигуна не більш як 5000 см3 

10 Виключення 

8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом циліндрів 
двигуна понад 5000 см3 

20 Виключення 

8702 10 91 00 - - - нові 10 5 
8702 10 99 00 - - - що використовувалися 10 Виключення 
8702 90 11 00 - - - - нові 10 5 
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися 10 Виключення 
8702 90 31 00 - - - - нові 10 5 
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися 10 Виключення 
8702 90 90 10 - - - тролейбуси 15 5 
8702 90 90 90 - - - інші 10 5 
8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального 

призначення для переміщення 
снігом, з двигуном внутрішнього 
згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизелем або 
напівдизелем) або з двигуном 
внутрішнього згоряння з іскровим 
запалюванням 

12 5 

8703 10 18 00 - - інші 12 5 
8703 21 10 00 - - - нові 10 5 
8703 21 90 10 - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 21 90 30 - - - - понад 5 років 10 Виключення 
8703 22 10 00 - - - нові 10 5 
8703 22 90 10 - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 22 90 30 - - - - понад 5 років 10 Виключення 
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8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 
понад 1500 см3, але не більш як 
2200 см3 

5 5 

8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 
понад 2200 см3, але не більш як 
3000 см3 

5 5 

8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 
понад 1500 см3, але не більш як 
2200 см3 

10 5 

8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 
понад 2200 см3, але не більш як 
3000 см3 

10 5 

8703 23 90 11 - - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 років 10 Виключення 
8703 23 90 31 - - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 років 10 Виключення 
8703 24 10 00 - - - нові 5 5 
8703 24 90 10 - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 24 90 30 - - - - понад 5 років 10 Виключення 
8703 31 10 00 - - - нові 10 5 
8703 31 90 10 - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 31 90 30 - - - - понад 5 років 10 Виключення 
8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового 
проживання людей 

10 5 

8703 32 19 00 - - - - інші 10 5 
8703 32 90 10 - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 32 90 30 - - - - понад 5 років 10 Виключення 
8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового 
проживання людей 

10 5 

8703 33 19 00 - - - - інші 10 5 
8703 33 90 10 - - - - не більш як 5 років 10 Виключення 
8703 33 90 30 - - - - понад 5 років 10 Виключення 
8703 90 10 90  - - - інші 8 5 
8703 90 90 00 - - інші 10 5 
8704 21 10 00 - - - призначені спеціально для 

транспортування 
високорадіоактивних речовин 

10 5 

8704 21 31 00 - - - - - нові 10 5 
8704 21 39 00 - - - - - що використовувалися 10 Виключення 
8704 21 91 00 - - - - - нові 10 5 
8704 21 99 00 - - - - - що використовувалися 10 Виключення 
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8704 22 10 00 - - - призначені спеціально для 
транспортування 
високорадіоактивних речовин 

10 5 

8704 22 91 00 - - - - нові 10 5 
8704 22 99 00 - - - - що використовувалися 10 Виключення 
8704 23 10 00 - - - призначені спеціально для 

транспортування 
високорадіоактивних речовин 

10 5 

8704 23 91 00 - - - - нові 10 5 
8704 23 99 00 - - - - що використовувалися 10 Виключення 
8704 31 10 00 - - - призначені спеціально для 

транспортування 
високорадіоактивних речовин 

5 5 

8704 31 31 00 - - - - - нові 5 5 
8704 31 39 00 - - - - - що використовувалися 5 Виключення 
8704 31 91 00 - - - - - нові 5 5 
8704 31 99 00 - - - - - що використовувалися 5 Виключення 
8704 32 10 00 - - - призначені спеціально для 

транспортування 
високорадіоактивних речовин 

10 5 

8704 32 91 00 - - - - нові 10 5 
8704 32 99 00 - - - - що використовувалися 10 Виключення 
8704 90 00 00 - інші 10 5 
8705 10 00 00 - автокрани 10 5 
8705 20 00 00 - автобурові 10 5 
8705 30 00 10 - - з підіймачем або драбиною 5 5 
8705 30 00 90 - - інші 10 5 
8705 40 00 00 - автобетономішалки 10 5 
8705 90 30 00 - - машини, оснащені 

бетононасосом 
5 5 

8705 90 80 10 - - - автомобілі спеціального 
призначення для пересувних 
телевізійних і звукових станцій 

5 5 

8705 90 80 90 - - - інші 5 5 
8706 00 91 90 - - - інші 5 5 
8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 років 

або менше 
10 Виключення 

8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад 5 
років 

10 Виключення 

8707 10 90 90 - - - інші 10 3 
8708 40 91 90 - - - - - інші 5 5 
8708 50 55 90 - - - - - інші 5 5 
8708 70 91 00 - - - маточини коліс, суцільно вилиті 

у вигляді зірки з чорних металів 
5 3 

8708 80 35 98 - - - - - інші 5 5 
8708 80 91 90 - - - - - - інші 5 3 
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8708 91 91 90 - - - - - - інші 5 5 
8708 92 91 90 - - - - - - інші 5 5 
8708 94 91 90 - - - - - - інші 5 5 
8708 95 91 90 - - - - - інші 5 5 
8708 99 93 90 - - - - - інші 5 3 
8708 99 97 98 - - - - - - інші 5 3 
8709 11 10 00 - - - призначені спеціально для 

транспортування 
високорадіоактивних речовин 

10 3 

8709 11 90 00 - - - інші 10 3 
8709 19 10 00 - - - призначені спеціально для 

транспортування 
високорадіоактивних речовин 

10 3 

8709 19 90 00 - - - інші 10 3 
8709 90 00 00 - частини 10 3 
8711 10 00 00 - з двигуном внутрішнього згоряння 

з кривошипно-шатунним 
механізмом і робочим об'ємом 
циліндрів двигуна не більш як 50 
см3 

10 5 

8711 20 10 00 - - моторолери 10 5 
8711 20 92 00 - - - понад 50 см3, але не більш як 

125 см3 
10 5 

8711 20 98 00 - - - понад 125 см3, але не більш як 
250 см3 

10 5 

8711 30 10 00 - - з об'ємом циліндрів двигуна 
понад 250 см3, але не більш як 380 
см3 

10 5 

8711 30 90 00 - - з об'ємом циліндрів двигуна 
понад 380 см3, але не більш як 500 
см3 

10 5 

8711 40 00 00 - з двигуном внутрішнього згоряння 
з кривошипно-шатунним 
механізмом і робочим об'ємом 
циліндрів двигуна понад 500 см3, 
але не більш як 800 см3 

10 5 

8711 50 00 00 - з двигуном внутрішнього згоряння 
з кривошипно-шатунним 
механізмом і робочим об'ємом 
циліндрів двигуна понад 800 см3 

10 5 

8711 90 10 00 - - велосипеди з допоміжним 
електродвигуном з номінальною 
потужністю не більш як 250 Вт 

10 5 

8711 90 90 00 - - інші 10 5 
8712 00 70 00 - інші 10 5 
8714 10 00 00 - мотоциклів (включаючи мопеди) 10 5 
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8714 91 10 00 - - - рами 10 5 
8714 91 30 00 - - - передні вилки 10 5 
8714 91 90 00 - - - частини 10 5 
8714 92 10 00 - - - ободи 10 5 
8714 92 90 00 - - - спиці 10 5 
8714 93 00 00 - - маточини або втулки (крім 

гальмових) та зірочки коліс 
вільного руху 

10 5 

8714 94 20 00 - - - гальма 10 5 
8714 94 90 00 - - - частини 10 5 
8714 95 00 00 - - сідла 10 5 
8714 96 10 00 - - - педалі 10 5 
8714 96 30 00 - - - кривошипно-шатунні механізми 10 5 
8714 96 90 00 - - - частини 10 5 
8714 99 10 00 - - - керма, рукоятки 10 5 
8714 99 30 00 - - - багажники 10 5 
8714 99 50 00 - - - пристрої перемикачів передач 10 5 
8714 99 90 00 - - - інші; частини 10 5 
8716 10 92 00 - - вагою не більш як 1600 кг 10 5 
8716 10 98 00 - - вагою більш як 1600 кг 10 5 
8716 20 00 00 - причепи та напівпричепи з 

самозавантаженням або 
саморозвантаженням, для 
використання у сільському 
господарстві 

10 5 

8716 31 00 00 - - причепи-цистерни та 
напівпричепи-цистерни 

10 5 

8716 39 10 00 - - - призначені спеціально для 
транспортування 
високорадіоактивних речовин 

10 5 

8716 39 50 90 - - - - - - інші 10 5 
8716 39 80 00 - - - - що використовувалися 10 Виключення 
8716 40 00 90 - - інші 10 5 
8716 80 00 00 - інші транспортні засоби 10 5 
8716 90 10 90 - - - інші 10 5 
8716 90 50 10 - - - до автомобільних 

напівпричепів, що мають 
максимальну масу з повним 
навантаженням 20 т і більше 

5 3 

8716 90 90 10 - - - до автомобільних 
напівпричепів, що мають 
максимальну масу з повним 
навантаженням 20 т і більше 

5 3 

8803 90 10 00 - - паперових зміїв 10 5 
8803 90 20 00 - - космічних апаратів (включаючи 

супутники) 
10 5 
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8803 90 30 00 - - суборбітальних та космічних 
ракет-носіїв 

10 5 

8803 90 90 90 - - - інші 10 5 
8804 00 00 00 Парашути (включаючи керовані 

парашути та параплани) і ротошути; 
їх частини та пристрої 

10 5 

8901 10 10 00 - - морські 5 5 
8901 20 10 00 - - морські 5 3 
8901 30 10 00 - - морські 5 3 
8901 90 10 00 - - морські 5 3 
8901 90 90 00 - - інші 5 5 
8903 10 10 00 - - масою не більш як 100 кг кожний 10 5 
8903 10 90 00 - - інші 10 5 
8903 91 10 00 - - - морські 10 5 
8903 91 90 00 - - - інші 10 5 
8903 92 10 00 - - - морські 7,5 3 
8903 92 91 00 - - - - завдовжки не більш як 7,5 м 10 5 
8903 92 99 00 - - - - завдовжки понад 7,5 м 10 5 
8903 99 10 00 - - - масою не більш як 100 кг 

кожний 
10 5 

8903 99 91 00 - - - - завдовжки не більш як 7,5 м 10 5 
8903 99 99 00 - - - - завдовжки понад 7,5 м 10 5 
8904 00 91 00 - - морські 5 3 
8905 10 10 00 - - морські 5 3 
8905 90 10 00 - - морські 5 3 
8907 10 00 00 - плоти надувні 10 5 
8907 90 00 00 - інші 10 5 
8908 00 00 00 Судна та інші плавучі засоби, 

призначені на злам 
10 5 

9001 40 41 00 - - - - однофокусні 10 5 
9001 40 49 00 - - - - інші 10 5 
9001 40 80 00 - - - інші 10 5 
9003 11 00 00 - - пластмасові 10 5 
9005 10 00 00 - біноклі 10 5 
9005 80 00 00 - інші прилади 10 5 
9005 90 00 00 - частини та приладдя (включаючи 

опори) 
10 5 

9007 10 00 10 - - для плівки завширшки менш як 
16 мм або для плівки 2 х 8 мм 

10 5 

9008 50 00 10 - - фотоапаратура для збільшення 
або зменшення зображень (крім 
кінематографічної) 

10 5 

9008 90 00 00 - частини і приладдя 10 5 
9010 50 00 00 - інша апаратура та обладнання для 

фото- і кінолабораторій; 
негатоскопи 

10 5 
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9010 60 00 00 - екрани проекційні 10 5 
9011 10 90 00 - - інші 10 5 
9011 20 90 00 - - інші 10 5 
9011 80 00 00 - інші мікроскопи 10 5 
9011 90 90 00 - - інші 10 5 
9012 10 90 00 - - інші 10 5 
9012 90 90 00 - - інші 10 5 
9013 10 00 00 - приціли телескопічні для зброї; 

перископи; труби оптичні, 
виготовлені як частини для машин, 
інструментів, приладів або апаратів 
цієї групи або розділу XVI 

10 5 

9013 20 00 00 - лазери, крім лазерних діодів 10 5 
9013 80 90 00 - - інші 10 5 
9013 90 90 00 - - інші 10 5 
9014 10 00 90 - - інші 10 5 
9014 80 00 00 - інші прилади та інструменти 10 5 
9015 10 10 00 - - електронні 10 5 
9015 10 90 00 - - інші 10 5 
9015 30 10 00 - - електронні 10 5 
9015 30 90 00 - - інші 10 5 
9015 40 10 00 - - електронні 10 5 
9015 40 90 00 - - інші 10 5 
9015 90 00 00 - частини і приладдя 10 5 
9016 00 10 00 - терези 10 5 
9016 00 90 00 - частини та приладдя 10 5 
9017 10 90 00 - - інші 10 5 
9017 20 10 00 - - інші інструменти креслярські: 10 5 
9017 20 39 00 - - інструменти для розмічання 10 5 
9017 20 90 00 - - інструменти для математичних 

розрахунків (логарифмічні лінійки, 
дискові калькулятори тощо) 

10 5 

9017 30 00 00 - мікрометри, кронциркулі та 
калібри 

10 5 

9017 80 10 00 - - вимірювальні стержні та рулетки 
і лінійки з поділками 

10 5 

9017 80 90 00 - - інші 10 5 
9017 90 00 00 - частини і приладдя 10 5 
9025 19 20 90 - - - - інші 5 3 
9025 19 80 10 - - - - перетворювачі 

термоелектричні для вимірювання 
температури рідкого розплаву 
металів 

10 5 

9025 19 80 98 - - - - - інші 5 3 
9025 80 80 10 - - - - гігрометри, аерометри, 

аерометри з термометрами 
6 3 
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9025 90 00 10 - - оправи захисні для технічних 
термометрів 

10 5 

9028 30 19 00 - - - багатофазні 10 5 
9028 90 10 00 - - для лічильників електроенергії 10 5 
9101 19 00 00 - - інші 10 5 
9101 91 00 00 - - електричні 10 5 
9101 99 00 00 - - інші 10 5 
9102 12 00 00 - - лише з оптико-електронною 

індикацією 
10 5 

9102 19 00 00 - - інші 10 5 
9102 29 00 00 - - інші 10 5 
9102 91 00 00 - - з електроживленням 10 5 
9102 99 00 00 - - інші 10 5 
9103 10 00 00 - електричні 10 5 
9103 90 00 00 - інші 10 5 
9104 00 00 90 - інші 15 5 
9105 11 00 00 - - електронні 10 5 
9105 19 00 00 - - інші 10 5 
9105 21 00 00 - - електричні 10 5 
9105 29 00 00 - - інші 10 5 
9105 91 00 00 - - з електроживленням 10 5 
9105 99 00 00 - - інші 10 5 
9108 11 00 00 - - лише з механічним індикатором 

або з пристроєм, який дає змогу 
приєднати механічний індикатор 

10 5 

9108 12 00 00 - - лише з оптико-електронним 
індикатором 

10 5 

9108 19 00 00 - - інші 10 5 
9108 20 00 00 - з автоматичним підзаведенням 10 5 
9108 90 00 00 - інші 10 5 
9109 10 00 10 - - для будильників 10 5 
9109 10 00 90 - - - інші 15 5 
9109 90 00 90 - - інші 15 5 
9113 10 10 00 - - з дорогоцінного металу 10 5 
9113 10 90 00 - - з металу, плакованого 

дорогоцінним металом 
10 5 

9113 20 00 00 - з недорогоцінного металу, покриті 
або не покриті золотом чи сріблом 
гальванічним способом 

10 5 

9113 90 00 00 - інші 10 5 
9201 10 10 00 - - нові 10 5 
9202 90 30 00 - - гітари 10 5 
9205 90 10 00 - - акордеони та подібні 

інструменти 
10 5 

9205 90 30 00 - - губні гармонії 10 5 
9209 30 00 00 - струни музичних інструментів 10 5 
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Категорія/ 
Преференційний режим 

9209 91 00 00 - - частини і приладдя для 
фортепіано 

10 5 

9303 10 00 00 - зброя вогнепальна, яка 
заряджається з дула 

10 5 

9303 20 10 10 - - - - помпової дії 10 5 
9303 20 10 20 - - - - напівавтоматичні 10 5 
9303 20 10 40 - - - - інші 10 5 
9303 20 10 90 - - - інші 10 5 
9303 20 95 10 - - - рушниці та карабіни 

багатоствольні, включаючи 
комбіновані рушниці 

10 5 

9303 20 95 90 - - - інша 10 5 
9303 30 00 10 - - однозарядна 10 5 
9303 30 00 20 - - напівавтоматична 10 5 
9303 30 00 90 - - інша 10 5 
9303 90 00 00 - інша 10 5 
9304 00 00 00 Інша зброя (наприклад, пружинні, 

пневматичні чи газові рушниці та 
пістолети, кийки), крім включеної 
до товарної позиції 9307 

10 5 

9306 21 00 00 - - патрони 10 5 
9306 29 00 90 - - - інші 10 5 
9306 30 90 90 - - - - інші 10 5 
9307 00 00 00 Мечі, шпаги, шаблі, палаші, рапіри, 

багнети, списи та інша холодна 
зброя, їх частини та футляри, піхви 
до неї 

10 5 

9404 10 00 00 - основи матрацні 10 5 
9404 21 10 00 - - - з гуми 10 5 
9404 21 90 00 - - - з полімерних матеріалів 10 5 
9404 29 10 00 - - - пружинні 10 5 
9404 29 90 00 - - - інші 10 5 
9404 30 00 00 - мішки спальні 10 3 
9404 90 10 00 - - пір'яні або пухові 10 3 
9404 90 90 00 - - інші 10 5 
9405 10 21 90 - - - - інші 5 3 
9405 10 40 90 - - - - інші 5 3 
9405 10 50 00 - - із скла 5 3 
9405 10 91 90 - - - - інші 5 3 
9405 10 98 90 - - - - інші 5 3 
9405 20 11 00 - - - з пластмаси призначені для 

використання з лампами 
розжарювання 

10 5 

9405 20 40 00 - - - інші 10 5 
9405 20 50 00 - - із скла 10 5 
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Категорія/ 
Преференційний режим 

9405 20 91 00 - - - призначені для використання з 
лампами розжарювання 

10 5 

9405 20 99 00 - - - інші 10 5 
9405 30 00 00 - набори освітлювальних приладів, 

що використовуються для 
прикрашання новорічних ялинок 

10 5 

9405 40 10 00 - - прожектори 5 3 
9405 40 31 00 - - - - призначені для використання з 

лампами розжарювання 
5 3 

9405 40 39 00 - - - - інші 5 3 
9405 40 91 00 - - - - призначені для використання з 

лампами розжарювання 
5 5 

9405 40 95 00 - - - - призначені для використання з 
люмінесцентними трубчастими 
лампами 

5 3 

9405 40 99 00 - - - - інші 5 3 
9405 50 00 00 - лампи (світильники) неелектричні 

та неелектричне освітлювальне 
обладнання 

10 5 

9405 60 20 90  - - - інші 5 3 

9405 60 80 90 - - - інші 5 3 
9405 91 10 00 - - - вироби для оснащення 

електричних освітлювальних 
приладів (за винятком прожекторів) 

10 5 

9405 91 90 00 - - - інші 10 5 
9405 92 00 90 - - - інші 10 5 
9405 99 00 90 - - - інші 10 5 
9406 00 11 00 - мобільні будинки 5 3 
9406 00 20 00 - - з дерева 5 3 
9406 00 38 00 - - - інші 5 3 
9506 11 10 00 - - - лижі бігові 10 5 
9506 11 21 00 - - - - монолижі для сноуборду 10 5 
9506 11 29 00 - - - - інші 10 5 
9506 11 80 00 - - - лижі інші 10 5 
9506 12 00 00 - - кріплення лижні 10 5 
9506 19 00 00 - - інші 10 5 
9506 21 00 00 - - дошки для віндсерфінгу 10 5 
9506 29 00 00 - - інші 10 5 
9506 32 00 00 - - м'ячі 10 5 
9506 40 00 00 - обладнання та інвентар для 

настільного тенісу 
10 5 

9506 51 00 00 - - ракетки для тенісу, без струн або 
із струнами 

10 5 

9506 59 00 00 - - інші 20 5 
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9506 61 00 00 - - м'ячі для тенісу 10 5 
9506 62 00 00 - - надувні 20 5 
9506 69 10 00 - - - м'ячі для крикету та поло 10 5 
9506 69 90 00 - - - інші 10 5 
9506 70 10 00 - - ковзани льодові 10 5 
9506 70 30 00 - - ковзани роликові 10 5 
9506 70 90 00 - - частини та приналежності 10 5 
9506 91 10 00 - - - тренажери із змінними 

механізмами обтяження 
10 5 

9506 91 90 00 - - - інші 10 5 
9506 99 10 00 - - - інвентар для крикету або поло, 

крім м'ячів 
10 5 

9506 99 90 00 - - - інші 10 5 
9507 10 00 00 - вудки риболовні 10 5 
9507 20 10 00 - - гачки, не прикріплені до 

поводків 
10 5 

9507 20 90 00 - - інші 10 5 
9507 30 00 00 - котушки з волосінню для 

риболовлі 
10 5 

9507 90 00 00 - інші 10 5 
9508 10 00 00 - пересувні цирки та пересувні 

звіринці 
10 5 

9508 90 00 00 - інші 10 5 
9601 10 00 00 - кістка слонова оброблена та 

вироби із слонової кістки 
10 5 

9601 90 00 00 - інші 10 5 
9602 00 00 10  - оброблені бурштин, бурштин 

агломерований (амброїд), 
формований бурштин та вироби з 
них 

10 5 

9602 00 00 90  - інші 10 5 
9603 10 00 00 - мітли та щітки з гілок чи інших 

рослинних матеріалів, зв'язаних у 
жмути, з рукоятками чи без 
рукояток 

5 5 

9603 29 80 90 - - - - інші 5 5 
9603 40 90 00 - - подушечки та валики для 

фарбування 
5 5 

9603 50 00 00 - інші щітки, що є частинами 
механізмів приладів або 
транспортних засобів 

5 3 

9603 90 10 00 - - щітки ручні, механічні без 
двигунів для прибирання підлоги 

5 5 
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9603 90 91 00 - - - щітки для прибирання доріг; 
щітки та мітли для прибирання у 
домашньому господарстві, у тому 
числі щітки для чищення одягу або 
взуття; щітки для догляду за 
тваринами 

5 3 

9603 90 99 00 - - - інші 5 3 
9605 00 00 00 Набори дорожні, що 

використовуються для особистої 
гігієни, шиття або чищення взуття 
чи одягу 

10 5 

9606 10 00 00 - кнопки, застібки та їх частини 10 5 
9606 21 00 00 - - пластмасові, не покриті 

текстильними матеріалами 
5 5 

9606 22 00 00 - - з недорогоцінних металів, не 
покриті текстильними матеріалами 

5 5 

9606 29 00 00 - - інші 10 5 
9606 30 00 00 - форми для ґудзиків та інші їх 

частини; заготовки для ґудзиків 
10 5 

9607 11 00 00 - - із зубчиками з недорогоцінних 
металів 

10 5 

9607 19 00 00 - - інші 10 5 
9607 20 10 00 - - з недорогоцінних металів (у тому 

числі стрічки із зубчиками з 
недорогоцінних металів) 

10 5 

9607 20 90 00 - - інші 10 5 
9608 10 10 00 - - з рідким чорнилом 10 5 
9608 10 92 00 - - - з одноразовими змінними 

балончиками 
10 5 

9608 10 99 00 - - - інші 10 5 
9608 20 00 00 - ручки і маркери з наконечником з 

повсті та іншого пористого 
матеріалу 

10 5 

9608 30 00 00 - авторучки чорнильні, стилографи 
та інші авторучки 

10 5 

9608 40 00 00 - олівці механічні 10 5 
9608 50 00 00 - набори, до складу яких входять 

два або більше виробів, зазначених 
у попередніх підпозиціях 

10 5 

9608 60 00 00 - стержні для кулькових ручок, які 
складаються з кулькового 
наконечника та балончика з 
чорнилом 

10 5 

9608 91 00 00 - - пір'я для ручок та наконечники 
для писання 

10 5 

9608 99 00 00 - - інші 10 5 
9609 10 10 00 - - з графітовим стрижнем 10 5 
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9609 10 90 00 - - інші 10 5 
9609 20 00 00 - грифелі для олівців чорні чи 

кольорові 
10 5 

9609 90 10 00 - - пастелі та олівці вугільні 10 5 
9609 90 90 00 - - інші 10 5 
9610 00 00 00 Дошки грифельні для писання чи 

малювання, у рамках або без рамок 
10 5 

9611 00 00 00 Штемпелі для датування, 
опечатування або нумерації та 
подібні пристрої (включаючи 
пристрої для друкування або 
тиснення етикеток), призначені для 
ручної роботи; компостери ручні, 
верстатки ручні для складання та 
комплекти ручні друкарські, до 
яких входять такі верстатки 

10 5 

9612 10 10 00 - - з полімерних матеріалів 10 5 
9612 10 20 00 - - із синтетичних або штучних 

волокон, завширшки менш як 30 
мм, постійно встановлені у 
пластмасові або металеві картриджі, 
що використовуються в 
автоматичних друкарських 
машинках, машинах для 
автоматичного оброблення 
інформації та інших машинах 

10 5 

9612 10 80 00 - - інші 10 5 
9612 20 00 00 - подушечки штемпельні 10 5 
9613 20 00 00 - запальнички кишенькові, газові, 

які підлягають перезарядженню 
10 5 

9613 80 00 10 - - запальнички настільні 10 5 
9613 80 00 99 - - - інші 10 5 
9613 90 00 90 - - інші 10 5 
9614 00 10 00 - грубо оброблені заготовки з 

дерева або коріння для виробництва 
трубок 

10 5 

9614 00 90 00 - інші 10 5 
9615 11 00 00 - - ебонітові чи пластмасові 10 5 
9615 19 00 00 - - інші 10 5 
9615 90 00 00 - інші 10 5 
9616 10 10 00 - - розпилювачі ароматичних 

речовин та аналогічні розпилювачі 
для гігієнічних цілей 

10 5 

9616 10 90 00 - - насадки та головки 10 5 
9616 20 00 00 - пушки і подушечки для пудрення 

або накладання косметичних чи 
туалетних препаратів 

10 5 
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9617 00 00 00 Термоси та інші вакуумні ємкості у 
складеному вигляді, а також їх 
частини за винятком скляних колб 

10 5 

9618 00 00 00 Манекени для кравців та подібні 
вироби; манекени-автомати та інші 
рухомі предмети для оформлення 
вітрин 

10 5 

9619 00 41 00 - - - трикотажні машинного чи 
ручного в'язання 

12 5 

9619 00 49 00 - - - інші 6,3 5 
9619 00 51 10 - - - - з бавовни 12 5 
9619 00 51 20 - - - - із синтетичних волокон 12 5 
9619 00 51 30 - - - - з інших текстильних 

матеріалів 
12 5 

9619 00 51 40 - - - - прогумовані 8 5 
9619 00 51 50 - - - - просочені, з покриттям або 

дубльовані 
12 5 

9619 00 51 90 - - - - інші 12 5 
9619 00 59 00 - - - інші 6,3 5 
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ДОДАТОК I 

СКАСУВАННЯ ТАРИФІВ 

. 
1. Усі мита  на товари, походженням з іншої Сторони, скасовуються з дати набрання 
чинності цією Угодою, якщо інше не передбачено в Графіках Сторін, включених до цього 
Додатка. 
2. Наступні поетапні категорії застосовуються для скасування мит кожною Стороною, 
відповідно до Статті II.13 (Мита на імпорт), які не були скасовані на момент набрання 
чинності цією Угодою,   

 
(a) Категорія 2 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії 
"2" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в три рівні етапи, починаючи з дати набрання 
чинності цією Угодою, і такі товари мають бути звільнені від будь-яких мит з 1 січня 
третього року; 
 
(b) Категорія 3 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії 
“3” у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в чотири рівні етапи, починаючи з дати 
набрання чинності цією Угодою, і такі товари мають бути звільнені від будь-яких мит з 1 
січня четвертого року; 
 
(c) Категорія 4 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії 
"4" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані у п'ять рівних етапів, починаючи з дати 
набрання чинності цією Угодою, і такі товари мають бути звільнені від будь-яких мит з 1 
січня п'ятого року; 
 
(d) Категорія 5 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії 
"5" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані у шість рівних етапів, починаючи з дати 
набрання чинності цією Угодою, і такі товари мають бути звільнені від будь-яких мит з 1 
січня шостого року; 
 

(e) Категорія 7 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії 
"7" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані у вісім рівних етапів, починаючи з дати 
набрання чинності цією Угодою, і такі товари мають бути звільнені від будь-яких мит з 1 
січня восьмого року; 
 
(f) Категорія 10 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії 
"10" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в одинадцять рівних етапів, починаючи з 
дати набрання чинності цією Угодою, і такі товари мають бути звільнені від будь-яких мит з 
1 січня одинадцятого року; 

 
(g) Категорія 8% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені 
в категорії "8% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на вісім відсотків, і такі 
товари повинні оподатковуватися на рівні 92% від базової ставки, починаючи з дати 
набрання чинності цією Угодою; 
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(h) Категорія 15% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії "15% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на 
п’ятнадцять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 85% від базової 
ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою; 

(i) Категорія 19% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії "19% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на 
дев’ятнадцять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 81% від базової 
ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою; 

(j) Категорія 20% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії "20% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять 
відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 80% від базової ставки, починаючи 
з дати набрання чинності цією Угодою; 

(k) Категорія 23% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії "23% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять 
три відсотки, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 77% від базової ставки, 
починаючи з дати набрання чинності цією Угодою; 

(l) Категорія 30% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії "30% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на тридцять 
відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 70% від базової ставки, починаючи 
з дати набрання чинності цією Угодою; 

(m) Категорія 50% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії "50% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п’ятдесят 
відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 50 % від базової ставки, 
починаючи з дати набрання чинності цією Угодою; 

(n) Категорія 75% зниження - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії "75% зниження" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на сімдесят 
п’ять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 25 % від базової ставки, 
починаючи з дати набрання чинності цією Угодою; 

(o) Категорія 20% зниження за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної 
Сторони, зазначені в категорії "20% зниження за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути 
знижені на двадцять відсотків в 6 (шість) рівних етапів, перший етап починається з дати 
набрання чинності цією Угодою, а інші п’ять з 1 січня кожного наступного року; 

(p) Категорія 40% зниження за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної 
Сторони, зазначені в категорії "40% зниження за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути 
знижені на сорок відсотків в 6 (шість) рівних етапів, перший етап починається з дати 
набрання чинності цією Угодою, а інші п’ять з 1 січня кожного наступного року; 

 

(q) Категорія 50% зниження за 2 роки - мита на товари, походженням з відповідної 
Сторони, зазначені в категорії "50% зниження за 2 роки" у Графіку Сторони, повинні бути 
знижені на п’ятдесят відсотків в (3) три рівні річні етапи, перший етап починається з дати 
набрання чинності цією Угодою, а інші два з 1 січня кожного наступного року; 

(r) Категорія 50% зниження за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної 
Сторони, зазначені в категорії "50% зниження за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути 
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знижені на п’ятдесят відсотків в шість (6) рівних річних етапів, перший етап починається з 
дати набрання чинності цією Угодою, а інші п’ять з 1 січня кожного наступного року; 

(s) Категорія TRQ (Тарифна квота) - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, 
зазначені в категорії TRQ у Графіку Сторони, повинні користуватися пільгами в рамках 
Тарифної квоти, як зазначено для кожної тарифної лінії, починаючи з дати набрання 
чинності цією Угодою. Поза квотою на ці товари буде застосовуватись режим найбільшого 
сприяння (РНС); 
 
(t) Категорія Exclusion (Вилучення)- жодні зобов'язання за цією Угодою щодо мит не 
застосовуються до тарифних ліній, що входять до категорії “Exclusion”; 
 
(u) Категорія 0 + T2 EUR/100 кг/нетто – [T2 відноситься до сільськогосподарського 
компонента цього продукту, який відображає тариф, що застосовується до 
сільськогосподарських інгредієнтів.] 
 
3. Незалежно від викладеного вище, для цілей цього Додатка та Графіку Сторони, якщо ця 
Угода набирає чинності в останньому кварталі календарного року, скасування, зниження 
тарифів або тарифні квоти, як зазначено в пункті 1, повинно починатися з 1 січня наступного 
року після набрання чинності. Наступні зниження тарифів, якщо такі є, повинні набирати 
чинності з 1 січня кожного наступного року. 
 
 

Тарифний графік України 

(Тарифний графік додається в Таблиці А) 

 

Тарифний графік Республіки Туреччина 

(Тарифний графік додається в Таблиці В )  
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ДОДАТОК І 

СКАСУВАННЯ ТАРИФІВ 

ТАБЛИЦЯ В 

Тарифний графік Туреччини 

 

HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

0101291000 на забій 30 3 

0101299000 інші 30 3 

0101300090 інші 30 3 

0101900090 інші 30 3 

0102292100 на забій 135 Тарифна квота для ГС 010229  у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0102294100 на забій 135 Тарифна квота для ГС 010229  у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0102295100 на забій 40 Тарифна квота для ГС 010229  у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0102296100 на забій 40 Тарифна квота для ГС 010229  у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0102296900 інші 135 Тарифна квота для ГС 010229  у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0102299100 на забій 15 Тарифна квота для ГС 010229  у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0102391000 домашні види 135 Виключення 

0102399000 інші 135 Виключення 

0102909100 домашні види 135 Виключення 

0102909900 інші 135 Виключення 

0103100010 домашні види 20 Виключення 

0103100090 інші 20 Виключення 

0103911000 домашні види 76,5 Виключення 

0103919000 інші 76,5 Виключення 

0103921100 свиноматки, які 
опоросилися хоча б один 
раз, вагою не менше 160 кг 

76,5 Виключення 

0103921900 інші 76,5 Виключення 

0103929000 інші 76,5 Виключення 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

0104103000 ягнята (до року) 20 Тарифна квота для ГС 01041030 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0104108000 інші 20 Виключення 

0104209000 інші 135 Виключення 

0105111900 інші 49 Виключення 

0105119900 інші 49 Виключення 

0105120090 інші 49 Виключення 

0105130000 качки 49 Виключення 

0105140000 гуси 49 Виключення 

0105150000 цесарки 49 Виключення 

0105940090 інші 49 Виключення 

0105991090 інші 49 Виключення 

0105992090 інші 49 Виключення 

0105993090 інші 49 Виключення 

0105995090 інші 49 Виключення 

0106490000 інші 20 3 

0106900090 інші 20 3 

0201100000 тушки і напівтуші 75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0201202000 "компенсовані" четвертини 75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0201203000 нерозділені або розділені 
передні четвертини 

75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0201205000 нерозділені або розділені 
задні четвертини 

75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0201209000 інші 225 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0201300000 обвалені 225 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0202100000 туші та половини туш 75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0202201000 "компенсовані" четвертини 75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0202203000 нерозділені або розділені 
передні четвертини 

75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

зниження у межах квоти) 

0202205000 нерозділені або розділені 
задні четвертини 

75 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0202209000 інші 225 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0202301000 передні четвертини, цілі або 
розрубані як максимум на 
п'ять частин, кожна 
четвертина може бути лише 
в одному блоці; 
компенсовані четвертини - у 
двох блоках, при цьому 
один з передніми 
четвертинами, цілими або 
розрубаними щонайбільше 
на п'ять частин, а другий з її 
задніми четвертинами, за 
винятком філе, одним 
шматком 

225 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0202305000 лопатка, шийно-лопаткова 
частина та грудинка 

225 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0202309000 інші 225 Тарифна квота для ГС 0201, 0202 у 
кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0203111000 з домашніх свиней 225 Виключення 

0203119000 інші 225 Виключення 

0203121100 окости та їх відруби 225 Виключення 

0203121900 лопатки та їх відруби 225 Виключення 

0203129000 інші 225 Виключення 

0203191100 передній край та його 
відруби 

225 Виключення 

0203191300 корейка та її відруби, 
необвалені 

225 Виключення 

0203191500 грудинка з прошарком сала 
та її відруби 

225 Виключення 

0203195500 обвалені 225 Виключення 

0203195900 інші 225 Виключення 

0203199000 інші 225 Виключення 

0203211000 свійських свиней 225 Виключення 

0203219000 інші 225 Виключення 

0203221100 окости та їх відруби 225 Виключення 

0203221900 лопатки та їх відруби 225 Виключення 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

0203229000 інші 225 Виключення 

0203291100 передній край та його 
відруби 

225 Виключення 

0203291300 корейка та її відруби, 
необвалені 

225 Виключення 

0203291500 ггрудинка з прошарком сала 
та її відруби 

225 Виключення 

0203295500 обвалені 225 Виключення 

0203295900 інші 225 Виключення 

0203299000 інші 225 Виключення 

0204100000 туші та половини туш ягнят, 
свіжі або охолоджені 

30 Виключення 

0204210000 туші та половини туш 30 Виключення 

0204221000 передні четвертини 
короткого розрубу 

225 Виключення 

0204223000 хребтові краї спинної 
частини і/або ниркові 
частини 

225 Виключення 

0204225000 тазостегнові частини  225 Виключення 

0204229000 інші 225 Виключення 

0204230000 обвалені 225 Виключення 

0204300000 туші та половини туш ягнят, 
морожені 

30 Виключення 

0204410000 туші та половини туш 30 Виключення 

0204421000 передні четвертини 
короткого розрубу 

225 Виключення 

0204423000 хребтові краї спинної 
частини і/або ниркові 
частини 

225 Виключення 

0204425000 тазостегнові частини  225 Виключення 

0204429000 інші 225 Виключення 

0204431000 ягнят 225 Виключення 

0204439000 інші 225 Виключення 

0204501100 туші та половини туш 225 Виключення 

0204501300 передні четвертини 
короткого розрубу 

225 Виключення 

0204501500 хребтові краї спинної 
частини  

225 Виключення 

0204501900 тазостегнові частини 225 Виключення 

0204503100 відруби, необвалені 225 Виключення 

0204503900 відруби, обвалені 225 Виключення 

0204505100 туші та половини туш 225 Виключення 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

0204505300 передні четвертини 
короткого розрубу 

225 Виключення 

0204505500 хребтові краї спинної 
частини і/або ниркові 
частини 

225 Виключення 

0204505900 тазостегнові частини 225 Виключення 

0204507100 відруби, необвалені 225 Виключення 

0204507900 відруби, обвалені 225 Виключення 

0205002000 свіже або охолоджене 225 Виключення 

0205008000 морожене 225 Виключення 

0206101000 для виробництва 
фармацевтичних продуктів 

225 20% зниження 

0206109500 товста діафрагма і тонка 
діафрагма 

225 20% зниження 

0206109800 інші 225 20% зниження 

0206210000 язики 225 20% зниження 

0206220000 печінка 225 20% зниження 

0206291000 для виробництва 
фармацевтичних продуктів 

225 20% зниження 

0206299100 товста діафрагма і тонка 
діафрагма 

225 20% зниження 

0206299900 інші 225 20% зниження 

0206300000 свиней, свіжі або 
охолоджені 

225 Виключення 

0206410000 печінка 225 Виключення 

0206490000 інші 225 Виключення 

0206801000 для виробництва 
фармацевтичних продуктів 

225 20% зниження 

0206809100 коней, віслюків, мулів або 
лошаків 

225 Виключення 

0206809900 овець та кіз 225 20% зниження 

0206901000 для виробництва 
фармацевтичних продуктів 

225 20% зниження 

0206909100 коней, віслюків, мулів або 
лошаків 

225 Виключення 

0206909900 овець та кіз 225 20% зниження 

0207111000 обскубані, напівпатрані, з 
головою та лапами, так 
звані "83 % курчата" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207113000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з шиєю, 
серцем, печінкою та 
шлунком, так звані "70 % 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 
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Категорія/Преференційний 
режим 

курчата" квоти) 

0207119000 обскубані, патрані, без 
голови, лапок, шиї, серця, 
печінки та шлунка, так звані 
"65 % курчата", або в 
іншому вигляді 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207121000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з шиєю, 
серцем, печінкою та 
шлунком, так звані "70 % 
курчата" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207129000 обскубані, патрані, без 
голови, лапок, шиї, серця, 
печінки та шлунка, так звані 
"65 % курчата", або в 
іншому вигляді 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207131000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207132000 половини та четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207133000 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207134000 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207135000 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207136000 ніжки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207137000 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207139100 печінка 45 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207139900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0207141000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207142000 половини та четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207143000 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207144000 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207145000 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207146000 ніжки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207147000 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207149100 печінка 39 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207149900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207241000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з шиєю, 
серцем, печінкою та 
шлунком, так звані "80 % 
індики" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207249000 обскубані, патрані, без 
голови, лапок, шиї, серця, 
печінки та шлунка, так звані 
"73 % індики", або в іншому 
вигляді 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207251000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з шиєю, 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
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Категорія/Преференційний 
режим 

серцем, печінкою та 
шлунком, так звані "80 % 
індики" 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0207259000 обскубані, патрані, без 
голови, лапок, шиї, серця, 
печінки і шлунка, так звані 
"73 % індики", або в іншому 
вигляді 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207261000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207262000 половини та четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207263000 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207264000 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207265000 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207266000 гомілки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207267000 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207268000 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207269100 печінка 45 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207269900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207271000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0207272000 половинки або четвертинки 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207273000 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207274000 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207275000 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207276000 гомілки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207277000 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207278000 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207279100 печінка 39 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207279900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207412000 обскубані, знекровлені, без 
кишок, але непатрані, з 
головою та лапками, так 
звані "85 % качки" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207413000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з шиєю, 
серцем, печінкою та 
шлунком, так звані "70 % 
качки" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207418000 обскубані, патрані, без 
голови, лапок, шиї, серця, 
печінки та шлунка, так звані 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 
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"63 % качки", або в іншому 
вигляді 

квоти) 

0207423000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з шиєю, 
серцем, печінкою та 
шлунком, так звані "70 % 
качки" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207428000 обскубані, патрані, без 
голови, лапок, шиї, серця, 
печінки та шлунка, так звані 
"63 % качки", або в іншому 
вигляді 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207430000 печінка жирна, свіжа або 
охолоджена 

39 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207441000  обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207442100 половини або четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207443100 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207444100 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207445100 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207446100 ніжки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207447100 палетоти 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207448100 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207449100 печінка, крім жирної 45 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
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тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0207449900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207451000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207452100 половини або четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207453100 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207454100 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207455100 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207456100 ніжки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207457100 палетоти 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207458100 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207459300 жирна печінка 39 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207459500 інші 39 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207459900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 
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квоти) 

0207511000 обскубані, знекровлені, але 
непатрані, з головою та 
лапками, так звані "82 % 
гуси" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207519000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з 
серцем і шлунком чи без 
них, так звані "75 % гуси", 
або в іншому вигляді 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207521000 обскубані, знекровлені, 
непатрані, але з головою та 
лапками, так звані "82 % 
гуси" 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207529000 обскубані, патрані, без 
голови та лапок, але з 
серцем і шлунком чи без 
них, так звані "75 % гуси", 
або в іншому вигляді 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207530000 печінка жирна, свіжа або 
охолоджена 

23,4 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207541000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207542100 половини або четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207543100 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207544100 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207545100 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207546100 ніжки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207547100 палетоти 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 
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квоти) 

0207548100 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207549100 печінка, крім жирної 45 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207549900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207551000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207552100 половини або четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207553100 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207554100 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207555100 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207556100 ніжки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207557100 палетоти 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207558100 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207559300 печінка жирна 23,4 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 
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0207559500 інші 39 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207559900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207600500 не нарізані шматочками, 
свіжі, охолоджені або 
заморожені 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207601000 обвалені 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207602100 половини або четвертини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207603100 крила цілі, з кінчиками або 
без них 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207604100 спини, шиї, спини з шиями, 
гузки, кінчики крил 

65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207605100 грудинки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207606100 ніжки та їх частини 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207608100 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207609100 печінка 45 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0207609900 інші 65 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0208101000 свійських кроликів 180 5 
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0208109000 інші 180 5 

0208300000 приматів 180 5 

0208401000 м'ясо китів 50 5 

0208402000 м'ясо тюленів 180 5 

0208408000 інше 180 5 

0208500000 рептилій (включаючи змій і 
черепах) 

180 5 

0208600000 верблюдів та інших тварин 
родини верблюдячих 
(camelidae) 

180 5 

0208901000 свійських голубів 180 5 

0208903000 дичини, крім кролятини або 
зайчатини 

180 5 

0208906000 північних оленів 180 5 

0208907000 жаб'ячі лапки 180 5 

0208909800 інші 180 5 

0209101100 свіже, охолоджене, 
морожене, солоне або в 
розсолі 

42,5 Виключення 

0209101900 сушене або копчене 42,5 Виключення 

0209109000 свинячий жир, відмінний 
від того, що зазначений у 
товарній підкатегорії 0209 
10 11 або 0209 10 19 

42,5 Виключення 

0209900000 інший 42,5 20% зниження 

0210111100 окости та їх відруби 114,3 Виключення 

0210111900 лопатки та їх відруби 114,3 Виключення 

0210113100 окости та їх відруби 114,3 Виключення 

0210113900 лопатки та їх відруби 114,3 Виключення 

0210119000 інші 114,3 Виключення 

0210121100 солоні або в розсолі 114,3 Виключення 

0210121900 сушені або копчені 114,3 Виключення 

0210129000 інші 114,3 Виключення 

0210191000 беконні половини або 
спенсери 

114,3 Виключення 

0210192000 три чверті свинячого боку 
або серединки 

114,3 Виключення 

0210193000 передній край і відруби 
переднього краю 

114,3 Виключення 

0210194000 корейка та її відруби 114,3 Виключення 

0210195000 інша 114,3 Виключення 
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0210196000 передній край і відруби 
переднього краю 

114,3 Виключення 

0210197000 корейки та її відруби 114,3 Виключення 

0210198100 обвалена 114,3 Виключення 

0210198900 інша 114,3 Виключення 

0210199000 інша 114,3 Виключення 

0210201000 необвалене 114,3 20% зниження 

0210209000 обвалене 114,3 20% зниження 

0210910000 приматів 114,3 5 

0210921000 китів, дельфінів, морських 
свиней (ссавців ряду 
Cetacea); ламантинів і 
дюгонів (ссавців ряду 
Sirenia) 

114,3 5 

0210929100 м'ясо 114,3 5 

0210929200 субпродукти 114,3 5 

0210929900 їстівне борошно з м'яса або 
м'ясних субпродуктів 

114,3 5 

0210930000 з  рептилій (включаючи змій 
і черепах) 

114,3 5 

0210991000 конина, солона або в розсолі 
чи висушена 

114,3 Виключення 

0210992100 необвалена 114,3 20% зниження 

0210992900 обвалена 114,3 20% зниження 

0210993100 північних оленів 114,3 5 

0210993900 інше 114,3 5 

0210994100 печінка 114,3 Виключення 

0210994900 інші 114,3 Виключення 

0210995100 товста діафрагма і тонка 
діафрагма 

114,3 20% зниження 

0210995900 інші 114,3 20% зниження 

0210997110 гусяча печінка 27 20% зниження 

0210997120 качина печінка 114,3 20% зниження 

0210997900 інші 114,3 20% зниження 

0210998500 інші 114,3 20% зниження 

0210999000 їстівне борошно з м'яса або 
м'ясних субпродуктів 

114,3 5 

0301110000 прісноводна 65 3 

0301190000 інша 65 3 

0301911000 видів Oncorhynchus apache 
та Oncorhynchus chrysogaster 

37 5 
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0301919000 інша 37 5 

Ex 030199850013 морський окунь 37 8% зниження 

Ex 030199850014 морський лящ 37 8% зниження 

0302111000 видів Oncorhynchus apache 
та Oncorhynchus chrysogaster 

44 23% зниження 

0302112000 виду Oncorhynchus mykiss з 
головами і зябрами, 
нутрощами, масою більш як 
1,2 кг штука, або 
знеголовлені, без зябер і 
нутрощів, масою більш як 1 
кг штука 

44 23% зниження 

0302118000 інша 44 23% зниження 

0302130000 лосось тихоокеанський 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou і 
Oncorhynchus rhodurus) 

44 3 

0302140000 лосось атлантичний (Salmo 
salar) і лосось дунайський 
(Hucho hucho) 

44 3 

0302190000 інші 44 3 

0302211000 палтус синьокорий, або 
чорний (Reinhardtius 
hippoglossoides) 

44 3 

0302213000 палтус атлантичний 
(Hippoglossus hippoglossus) 

44 3 

0302219000 палтус тихоокеанський 
білокорий (Hippoglossus 
stenolepis) 

44 3 

0302220000 камбала морська 
(Pleuronectes platessa) 

44 3 

0302230000 язик морський (Solea spp.) 44 3 

0302240000 калкан (Psetta maxima) 44 3 

0302291000 мегрім (Lepidorhombus spp.) 44 3 

0302298000 інші 44 3 

0302311000 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302319000 інший 44 3 

0302321000 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 
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0302329000 інший 44 3 

0302331000 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302339000 інші 44 3 

0302341000 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302349000 інший 44 3 

0302351100 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302351900 інший 44 3 

0302359100 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302359900 інший 44 3 

0302361000 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302369000 інший 44 3 

0302392000 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302398000 інші 44 3 

0302410000 оселедці (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

44 3 

0302420000 анчоуси (Engraulis spp.) 44 3 

0302431000 сардина виду Sardina 
pilchardus 

44 3 

0302433000 сардина роду Sardinops; 
сардинела (Sardinella spp.) 

44 3 

0302439000 кілька або шпроти (Sprattus 
sprattus) 

44 3 

0302440000 скумбрія (Scomber 
scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber 
japonicus) 

44 3 

0302451000 ставрида атлантична 
(Trachurus trachurus) 

44 3 

0302453000 ставрида перуанська 
(Trachurus murphyi) 

44 3 

0302459000 інша 44 3 

0302460000 кобія (нігріта) (Rachycentron 
canadum) 

44 3 
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0302470000 меч-риба (Xiphias gladius) 44 3 

0302511000 тріска виду Gadus morhua 44 3 

0302519000 інша 44 3 

0302520000 пікша (Melanogrammus 
aeglefinus) 

44 3 

0302530000 сайда (Pollachius virens) 44 3 

0302541100 мерлуза мілководна 
(Merluccius capensis) та 
глибоководна (Merluccius 
paradoxus) 

44 3 

0302541500 мерлуза південна 
(Merluccius australis) 

44 3 

0302541900 інша 44 3 

0302549000 морський минь (Urophycis 
spp.) 

44 3 

0302550000 минтай (Theragra 
chalcogramma) 

44 3 

0302560000 путасу (Micromesistius 
poutassou, Micromesistius 
australis) 

44 3 

0302591000 сайка (Boreogadus saida) 44 3 

0302592000 мерланг (Merlangius 
merlangus) 

44 3 

0302593000 сайда срібляста (Pollachius 
pollachius) 

44 3 

0302594000 мольва (Molva spp.) 44 3 

0302599000 інша 44 3 

0302710000 тиляпія (Oreochromis spp.) 44 3 

0302720000 сом (Pangasius spp., Silurus 
spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.) 

44 3 

0302730000 короп (Cyprinus carpio, 
Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus) 

44 3 

0302740000 вугор (Anguilla spp.) 44 3 

0302790000 інша 44 3 

0302811000 колюча (Squalus acanthias) 44 3 

0302812000 котяча (Scyliorhinus spp.) 44 3 

0302813000 акула оселедцева (Lamna 
nasus) 

44 3 

0302819000 інші 44 3 
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0302820000 скати (Rajidae) 44 3 

0302830000 іклач (Dissostichus spp.) 44 3 

0302841000 лаврак європейський 
(Dicentrarchus labrax) 

44 23% зниження 

0302849000 Інший 44 3 

0302851000 морські карасі (Dentex 
dentex і Pagellus spp.) 

44 3 

0302853000 аурата (Sparus aurata) 44 23% зниження 

0302859000 інша 44 3 

0302891000 прісноводна риба 44 3 

0302892100 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

44 3 

0302892900 інша 44 3 

0302893100 виду Sebastes marinus 44 3 

0302893900 інша 44 3 

0302894000 лящ морський звичайний 
(Brama, spp.) 

44 3 

0302895000 вудильник (Lophius spp.) 44 3 

0302896000 конгріо чорний (Genypterus 
blacodes) 

44 3 

0302899000 інша 44 3 

0302900000 печінка, ікра та молочко 44 3 

0303110000 червона, або нерка 
(Oncorhynchus nerka) 

53 3 

0303120000 Інший лосось 
тихоокеанський 
(Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou та 
Oncorhynchus rhodurus) 

53 3 

0303130000 лосось атлантичний (Salmo 
salar) і лосось дунайський 
(Hucho hucho) 

53 3 

0303141000 видів Oncorhynchus apache 
та Oncorhynchus chrysogaster 

53 5 

0303142000 виду Oncorhynchus mykiss з 
головами і зябрами, 
нутрощами, масою більш як 
1,2 кг штука, або 
знеголовлені, без зябер і 
нутрощів, масою більш як 1 
кг штука 

53 3 
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0303149000 інша 53 3 

0303190000 інша 53 3 

0303230000 тиляпія (Oreochromis spp.) 53 3 

0303240000 сом (Pangasius spp., Silurus 
spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.) 

53 3 

0303250000 короп (Cyprinus carpio, 
Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus) 

53 3 

0303260000 вугор (Anguilla spp.) 53 3 

0303290000 інша 53 3 

0303311000 палтус синьокорий, або 
чорний (Reinhardtius 
hippoglossoides) 

53 3 

0303313000 палтус атлантичний 
(Hippoglossus hippoglossus) 

53 3 

0303319000 палтус тихоокеанський 
білокорий (Hippoglossus 
stenolepis) 

53 3 

0303320000 камбала морська 
(Pleuronectes platessa) 

53 3 

0303330000 язик морський (Solea spp.) 53 3 

0303340000 калкан (Psetta maxima) 53 3 

0303391000 камбала річкова (Platichthys 
flesus) 

53 3 

0303393000 риба роду Rhombosolea 53 3 

0303395000 виду Pelotreis flavilatus та 
Peltorhamphus 
novaezealandiae 

53 3 

0303398500 інша 53 3 

0303510000 оселедці (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

53 3 

0303531000 сардини виду Sardina 
pilchardus 

53 3 

0303533000 сардини роду Sardinops; 
сардинела (Sardinella spp.) 

53 3 

0303539000 кілька або шпроти (Sprattus 
sprattus) 

53 3 

0303541000 з видів Scomber scombrus 
або Scomber japonicus 

53 3 

0303549000 скумбрія виду Scomber 
australasicus 

53 3 
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0303551000 ставрида атлантична 
(Trachurus trachurus) 

53 3 

0303553000 ставрида перуанська 
(Trachurus murphyi) 

53 3 

0303559000 інший 53 3 

0303560000 кобія (Rachycentron 
canadum) 

53 3 

0303570000 меч-риба (Xiphias gladius)  53 3 

0303631000 тріска виду Gadus morhua 53 3 

0303633000 тріска виду Gadus ogac 53 3 

0303639000 тріска виду Gadus 
macrocephalus 

53 3 

0303640000 пікша (Melanogrammus 
aeglefinus) 

53 3 

0303650000 сайда (Pollachius virens) 53 3 

0303661100 мерлуза мілководна 
(Merluccius capensis) та 
глибоководна (Merluccius 
paradoxus) 

53 3 

0303661200 мерлуза південно-західної 
частини Атлантичного 
океану (Merluccius hubbsi) 

53 3 

0303661300 мерлуза південна 
(Merluccius australis) 

53 3 

0303661900 інша 53 3 

0303669000 морський минь роду 
Urophycis 

53 3 

0303670000 минтай (Theragra 
chalcogramma) 

53 3 

0303681000 путасу (Micromesistius 
Poutassou, Gadus Poutassou) 

53 3 

0303689000 путасу південний 
(Micromesistius australis) 

53 3 

0303691000 Риба виду Boreogadus saida 53 3 

0303693000 мерланг (Merlangius 
merlangus) 

53 3 

0303695000 сайда срібляста (Pollachius 
pollachius) 

53 3 

0303697000 макруронус 
новозеландський 
(Macruronus 
novaezealandiae) 

53 3 

0303698000 мольва (Molva spp.) 53 3 

0303699000 інша 53 3 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

0303811000 колюча (Squalus acanthias) 53 3 

0303812000 котяча (Scyliorhinus spp.) 53 3 

0303813000 акула оселедцева (Lamna 
nasus) 

53 3 

0303819000 інші 53 3 

0303820000 скати (Rajidae) 53 3 

0303830000 іклач (Dissostichus spp.) 53 3 

0303841000 лаврак європейський 
(Dicentrarchus labrax) 

53 19% зниження 

0303849000 інший 53 3 

0303891000 прісноводна риба 53 3 

0303892100 для промислового 
виробництва продуктів 
товарної позиції 1603 

53 3 

0303892900 інша 53 3 

0303893100 виду Sebastes marinus 53 3 

0303893900 інший 53 3 

0303894000 однокольоровий боніто 
(Orcynopsis unicolor) 

53 3 

0303894500 анчоуси (Engraulis spp.) 53 3 

0303895000 морські карасі (Dentex 
dentex і Pagellus spp.) 

53 3 

0303895500 аурата (Sparus aurata) 53 3 

0303896000 лящ морський звичайний 
(Brama spp.) 

53 3 

0303896500 вудильник (Lophius spp.) 53 3 

0303897000 конгріо чорний (Genypterus 
blacodes) 

53 3 

0303899000 інша 53 3 

0303901000 тверда та м'яка ікра та 
молочко для виробництва 
дезоксорибонуклеїнової 
кислоти або сульфату 
протаміну 

53 3 

0303909000 інша 53 3 

0304310000 тиляпії (Oreochromis spp.) 49 3 

0304320000 сома (Pangasius spp., Silurus 
spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.) 

49 3 

0304330000 латеса нільського (Lates 
niloticus) 

49 3 

0304390000 інше 49 3 
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0304410000 лосося тихоокеанського 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou і 
Oncorhynchus rhodurus), 
лосося атлантичного (Salmo 
salar) і лосося дунайського 
(Hucho hucho) 

49 3 

0304421000 виду Oncorhynchus mykiss 
масою більш як 400 г штука 

49 20% зниження 

0304425000 видів Oncorhynchus apache і 
Oncorhynchus chrysogaster 

49 20% зниження 

0304429000 інше 49 20% зниження 

0304430000 камбалоподібні 
(Pleuronectidae, Bothidae, 
Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae і Citharidae) 

49 3 

0304441000 тріски (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) і 
сайки (Boreogadus saida) 

49 3 

0304443000 сайди (Pollachius virens) 49 3 

0304449000 інші 49 3 

0304450000 меч-риби (Xiphias gladius) 49 3 

0304460000 іклач (Dissosti chus spp.) 49 3 

0304491000 прісноводна риба 49 3 

0304495000 окуня морського (Sebastes 
spp.) 

49 3 

0304499000 інше 49 3 

0304510000 тиляпії (Oreochromis spp.), 
сома (Pangasius spp., Silurus 
spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.), коропа (Cyprinus 
carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), 
вугря (Anguilla spp.), латеса 
нільського (Lates niloticus) і 
змієголова (Channa spp.) 

49 3 

0304520000 лососевих 49 3 

0304530000 риби родин Bregmacerotidae, 
Euclichthyidae, Gadidae, 
Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae і 

49 3 
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Muraenolepididae 

0304540000 меч-риби (Xiphias gladius) 49 3 

0304550000 іклача (Dissostichus spp.) 49 3 

0304591000 прісноводна риба 49 3 

0304595000 боки (спинки) оселедців 49 3 

0304599000 інше 49 3 

0304610000 тиляпії (Oreochromis spp.) 49 3 

0304620000 сома (Pangasius spp., Silurus 
spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.) 

49 3 

0304630000 латеса нільського (Lates 
niloticus) 

49 3 

0304690000 інше 49 3 

0304711000 виду Gadus macrocephalus 49 3 

0304719000 інше 49 3 

0304720000 пікши (Melanogrammus 
aeglefinus) 

49 3 

0304730000 сайди (Pollachius virens) 49 3 

0304741100 мерлузи мілководної 
(Merluccius capensis) та 
глибоководної (Merluccius 
paradoxus) 

49 3 

0304741500 мерлузи аргентинської 
(південно-західної частини 
Атлантичного океану) 
(Merluccius hubbsi) 

49 3 

0304741900 інші 49 3 

0304749000 морського миня роду 
Urophycis 

49 3 

0304750000 минтая (Theragra 
chalcogramma) 

49 3 

0304791000  сайки (Boreogadus saida) 49 3 

0304793000 мерланга (Merlangius 
merlangus) 

49 3 

0304795000 макруронуса 
новозеландського 
(Macruronus 
novaezealandiae) 

49 3 

0304798000 мольви (Molva spp.) 49 3 

0304799000 інше 49 3 

0304810000 лосося тихоокеанського 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 

49 3 
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Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou і 
Oncorhynchus rhodurus), 
лосося атлантичного (Salmo 
salar) і лосося дунайського 
(Hucho hucho) 

0304821000 виду Oncorhynchus mykiss 
масою більш як 400 г штука 

49 20% зниження 

0304825000 видів Oncorhynchus apache і 
Oncorhynchus chrysogaster 

49 20% зниження 

0304829000 інше 49 50% зниження 

0304831000 камбали морської 
(Pleuronectes platessa) 

49 3 

0304833000 камбали річкової 
(Platichthys flesus) 

49 3 

0304835000 мегріма (Lepidorhombus 
spp.) 

49 3 

0304839000 інші 49 3 

0304840000 меч-риби (Xiphias gladius) 49 3 

0304850000 іклача (Dissostichus spp.) 49 3 

0304860000 оселедців (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

49 3 

0304870000 тунця (роду Thunnus), 
скіпджека, або тунця 
смугастого (Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis) 

49 3 

0304891000 прісноводна риба 49 3 

0304892100 виду Sebastes marinus 49 3 

0304892900 інше 49 3 

0304893000 риба роду Euthynnus, крім 
скіпджека, або тунця 
смугастого (Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis), 
товарної підпозиції 0304 87 
00 

49 3 

0304894100 скумбрія виду Scomber 
australasicus 

49 3 

0304894900 інші 49 3 

0304895100 колючої (Squalus acanthias) 
та котячої (Scyliorhinus spp.) 

49 3 

0304895500 акула оселедцева (Lamna 
nasus) 

49 3 

0304895900 інші акули 49 3 

0304896000 вудильник (Lophius spp.) 49 3 
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0304899000 інші 49 3 

0304910000 меч-риби (Xiphias gladius) 49 3 

0304920000 іклачів (Dissostichus spp.) 49 3 

0304931000 сурімі 49 3 

0304939000 інші 49 3 

0304941000 сурімі 49 3 

0304949000 інші 49 3 

0304951000 сурімі 49 3 

0304952100 тріски тихоокеанської 
(Gadus macrocephalus) 

49 3 

0304952500 тріски атлантичної (Gadus 
morhua) 

49 3 

0304952900 інших 49 3 

0304953000 пікші (Melanogrammus 
aeglefinus) 

49 3 

0304954000 сайди (Pollachius virens) 49 3 

0304955000 мерлуза роду Merluccius 
spp. 

49 3 

0304956000 путасу (Micromesistius 
poutassou, Gadus poutassou) 

49 3 

0304959000 інших 49 3 

0304992100 прісноводної риби 49 3 

0304992300 оселедця (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

49 3 

0304992900 окуня морського (Sebastes 
spp.) 

49 3 

0304995500 мегріма (Lepidorhombus 
spp.) 

49 3 

0304996100 ляща морського звичайного 
(Brama spp.) 

49 3 

0304996500 вудильника (Lophius spp.) 49 3 

0304999900 інших 49 3 

0305100000 рибні борошно, порошок та 
гранули, придатні для 
харчування 

49 3 

0305200000 печінка, ікра та молочко 
риб, сушені, копчені, солоні 
або в розсолі 

49 3 

0305310000 тиляпії (Oreochromis spp.), 
сома (Pangasius spp., Silurus 
spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.), коропа (Cyprinus 
carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 

49 3 
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Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), 
вугря (Anguilla spp.), латеса 
нільського (Lates niloticus) і 
змієголова (Channa spp.) 

0305321100 тріска виду Gadus 
macrocephalus 

49 3 

0305321900 інші 49 3 

0305329000 інші 49 3 

0305391000 лосося тихоокеанського 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou та 
Oncorhynchus rhodurus), 
лосося атлантичного (Salmo 
salar) і лосося дунайського 
(Hucho hucho), солоні або в 
розсолі 

49 3 

0305395000 палтуса синьокорого, або 
чорного (Reinhardtius 
hippoglossoides), солоного 
або в розсолі 

49 3 

0305399010 осетроподібних 
(Acipenseriformes) 

25 3 

0305399090 інших 49 3 

0305410000 лосось тихоокеанський 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou та 
Oncorhynchus rhodurus), 
лосось атлантичний (Salmo 
salar) і лосось дунайський 
(Hucho hucho) 

49 3 

0305420000 оселедці (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

25 3 

0305430000 форель (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache та 
Oncorhynchus chrysogaster) 

49 3 

0305441000 вугор (Anguilla spp.) 49 3 
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0305449000 інші 49 3 

0305491000 палтус синьокорий, або 
чорний (Reinhardtius 
hippoglossoides) 

49 3 

0305492000 палтус атлантичний 
(Hippoglossus hippoglossus) 

49 3 

0305493000 скумбрія (Scomber 
scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber 
japonicus) 

49 3 

0305498000 інші 49 3 

0305511000 сушена, несолона 49 3 

0305519000 сушена, солона 49 3 

0305591000 сайка (Boreogadus saida) 49 3 

0305593000 оселедець (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

25 3 

0305595000 анчоуси (Engraulis spp.) 49 3 

0305597000 палтус атлантичний 
(Hippoglossus hippoglossus) 

49 3 

0305598000 інша 49 3 

0305610000 оселедець (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

25 3 

0305620000 тріска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) 

49 3 

0305630000 анчоуси (Engraulis spp.) 49 3 

0305640000 тиляпія (Oreochromis spp.), 
сом (Pangasius spp., Silurus 
spp., Clarias spp., Ictalurus 
spp.), короп (Cyprinus carpio, 
Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), 
вугор (Anguilla spp.), латес 
нільський (Lates niloticus) і 
змієголов (Channa spp.) 

49 3 

0305691000 риба виду Boreogadus saida 49 3 

0305693000 атлантичний палтус 
(Hippoglossus hippoglossus), 

49 3 

0305695000 лосось тихоокеанський 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou та 

49 3 
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Oncorhynchus rhodurus), 
лосось атлантичний (Salmo 
salar) і лосось дунайський 
(Hucho hucho) 

0305698000 Інша 49 3 

0305711000 копчені 49 3 

0305719000 інші 49 3 

0305720000 голови, хвости, плавальні 
міхури риб 

49 3 

0305790000 інші 49 3 

0306110500 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0306111000 хвости лангустів 55 3 

0306119000 інші 55 3 

0306120500 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0306121000 інші 55 3 

0306129000 інші 55 3 

0306140500 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0306141000 краби видів Paralithodes 
camchaticus, Chionoecetes 
spp. або Callinectes sapidus 

55 3 

0306143000 краби виду Cancer pagurus 55 3 

0306149000 інші 55 3 

0306151000 копчений, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлений іншим 
способом 

55 3 

0306159000 інші 55 3 

0306161000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

37,5 3 

0306169100 виду Crangon Crangon 37,5 3 
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0306169900 інші 37,5 3 

0306171000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

37,5 3 

0306179100 глибоководні рожеві 
(Parapenaeus longirostris) 

37,5 3 

0306179200 Креветки роду Penaeus 37,5 3 

0306179300 креветки родини Pandalidae, 
крім креветок роду Pandalus 
spp. 

37,5 3 

0306179400 креветки роду Crangon, крім 
креветок виду Crangon 
crangon 

37,5 3 

0306179900 інші 37,5 3 

0306190500 копчений, у шкаралупі чи 
без, чи не приготований до 
чи під час копчення, не 
оброблений іншим 
способом 

55 3 

0306191000 прісноводні раки 55 3 

0306199000 інші 55 3 

0306211000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0306219000 інші 55 3 

0306221000 живі 55 3 

0306223000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0306229100 цілі 55 3 

0306229900 інші 55 3 

0306241000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0306243000 виду Cancer pagurus 55 3 

0306248000 інші 55 3 

0306251000 копчений, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 

55 3 
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холодного копчення; не 
приготовлений іншим 
способом 

0306259000 інші 55 3 

0306261000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

37,5 3 

0306263100 свіжі, охолоджені або варені 
у воді чи на парі 

37,5 3 

0306263900 інші 37,5 3 

0306269000 інші 37,5 3 

0306271000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

37,5 3 

0306279100 креветки родини Pandalidae, 
крім креветок роду Pandalus 
spp. 

37,5 3 

0306279500 креветки роду Crangon, крім 
креветок виду Crangon 
crangon 

37,5 3 

0306279900 інші 37,5 3 

0306290500 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0306291000 раки прісноводні 55 3 

0306299000 інші 55 3 

0307111000 устриці плоскі (Ostrea spp.), 
живі, масою (включаючи 
стулки) не більш як 40 г 
кожна 

55 3 

0307119000 інші 55 3 

0307191000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307199000 інші 55 3 

0307210000 живі, свіжі або охолоджені 55 3 

0307290500 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 

55 3 
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приготовлені іншим 
способом 

0307291000 черепашки Святого Якова, 
або гребінці (Pecten 
maximus), морожені 

55 3 

0307299000 інші 55 3 

0307311000 мідії (Mytilus spp.) 55 3 

0307319000 мідії (Perna spp.) 55 3 

0307390500 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307391000 мідії (Mytilus spp.) 55 3 

0307399000 мідії (Perna spp.) 55 3 

0307411000 каракатиці (Sepia officinalis, 
Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.) 

55 3 

0307419100 кальмари (Loligo spp., 
Ommastrephes sagittatus) 

55 3 

0307419900 інші 55 3 

0307490500 копчені, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307490900 каракатиця мала (Sepiola 
rondeleti) 

55 3 

0307491100 інші 55 3 

0307491800 інші 55 3 

0307493100 кальмари (Loligo vulgaris) 55 3 

0307493300 кальмари (Loligo pealei) 55 3 

0307493500 кальмари (Loligo patagonica) 55 3 

0307493800 інші 55 3 

0307495100 кальмари (Ommastrephes 
sagittatus) 

55 3 

0307495900 інші 55 3 

0307497100 каракатиці (Sepia officinalis, 
Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.) 

55 3 

0307499100 кальмари (Loligo spp., 
Ommastrephes sagittatus) 

55 3 

0307499900 інші 55 3 

0307510000 живі, свіжі або охолоджені 55 3 
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0307590500 копчені, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307591000 морожені 55 3 

0307599000 інші 55 3 

0307601000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307609000 Інші 55 3 

0307710000 живі, свіжі або охолоджені 55 3 

0307791000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307799000 інші 55 3 

0307810000 живі, свіжі або охолоджені 55 3 

0307891000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307899000 інші 55 3 

0307910000 живі, свіжі або охолоджені 55 3 

0307991000 копчені, в панцирі або без 
панцира, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0307991100 кальмари роду Illex spp. 55 3 

0307991300 смугастий венус та інші 
види родини Veneridae 

55 3 

0307991700 інші 55 3 

0307998000 інші 55 3 

0308110010 живі 55 3 

0308110090 свіжий або охолоджений 55 3 

0308191000 копчені, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0308193000 морожені 55 3 

0308199000 інші 55 3 
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0308210010 живі 55 3 

0308210090 свіжі або охолоджені 55 3 

0308291000 копчені, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0308293000 морожені 55 3 

0308299000 інші 55 3 

0308301010 живі 55 3 

0308301090 свіжі або охолоджені 55 3 

0308303000 копчені, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0308305000 морожені 55 3 

0308309000 інші 55 3 

0308901010 живі 55 3 

0308901090 свіжі або охолоджені 55 3 

0308903000 копчені, гарячого або 
холодного копчення; не 
приготовлені іншим 
способом 

55 3 

0308905000 морожені 55 3 

0308909000 інші 55 3 

0401101000 у первинних упаковках, 
об'ємом нетто не більш як 2 
л 

150 30% зниження 

0401109000 інші 150 30% зниження 

0401201100 у первинних упаковках, 
об'ємом нетто не більш як 2 
л 

150 30% зниження 

0401201900 інші 150 30% зниження 

0401209100 у первинних упаковках, 
об'ємом нетто не більш як 2 
л 

150 30% зниження 

0401209900 інші 150 30% зниження 

0401401000 у первинних упаковках, 
об'ємом нетто не більш як 2 
л 

150 30% зниження 

0401409000 інші 150 30% зниження 

0401501100 у первинних упаковках, 
об'ємом нетто не більш як 2 
л 

150 30% зниження 

0401501900 інші 150 30% зниження 
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0401503100 у первинних упаковках, 
об'ємом нетто не більш як 2 
л 

150 30% зниження 

0401503900 інші 150 30% зниження 

0401509100 у первинних упаковках, 
об'ємом нетто не більш як 2 
л 

150 30% зниження 

0401509900 інші 150 30% зниження 

0402101100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402101900 інші 180 Виключення 

0402109100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402109900 інші 180 Виключення 

0402211100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402211800 Інші 180 Виключення 

0402219100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402219900 інші 180 Виключення 

0402291100 молоко спеціального 
призначення, для немовлят, 
у герметичній упаковці, 
масою нетто не більш як 
500 г, з вмістом жирів понад 
10 мас. % 

180 Виключення 

0402291500 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402291900 інші 180 Виключення 

0402299100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402299900 інші 180 Виключення 

0402911000 з вмістом жирів не більш як 
8 мас. % 

180 Виключення 

0402913000 з вмістом жирів понад 8 
мас. %, але не більш як 10 
мас. % 

180 Виключення 

0402915100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 
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0402915900 інші 180 Виключення 

0402919100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402919900 інші 180 Виключення 

0402991000 з вмістом жирів не більш як 
9,5 мас. % 

180 Виключення 

0402993100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402993900 інші 180 Виключення 

0402999100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 2,5 
кг 

180 Виключення 

0402999900 Інші 180 Виключення 

0403101100 не більш як 3 мас. % 170 30% зниження 

0403101300 понад 3 мас. %, але не більш 
як 6 мас. % 

170 30% зниження 

0403101900 понад 6 мас. % 170 30% зниження 

0403103100 не більш як 3 мас. % 170 30% зниження 

0403103300 понад 3 мас. %, але не більш 
як 6 мас. % 

170 30% зниження 

0403103900 понад 6 мас. %  170 30% зниження 

0403105110 з додаванням какао 8,3% + 
140,9 

євро/100кг

30% зниження 

0403105190 інші 8,3% + 
140,9 

євро/100кг

30% зниження 

0403105310 з додаванням какао 8,3% + 
142,31 

євро/100кг

30% зниження 

0403105390 інші 8,3% + 
142,31 

євро/100кг

30% зниження 

0403105910 З додаванням какао 8,3% + 
176,24 

євро/100кг

30% зниження 

0403105990 Інші 8,3% + 
176,24 

євро/100кг

30% зниження 

0403109110 З додаванням какао 8,3% + 
21,05 

євро/100кг

30% зниження 

0403109190 Інші 8,3% + 30% зниження 
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21,05 
євро/100кг

0403109310 З додаванням какао 8,3% + 
26,21 

євро/100кг

30% зниження 

0403109390 Інші 8,3% + 
26,21 

євро/100кг

30% зниження 

0403109910 З додаванням какао 8,3% + 
34,82 

євро/100кг

30% зниження 

0403109990 Інші 8,3% + 
34,82 

євро/100кг

30% зниження 

0403901100 не більш як 1,5 мас. % 170 30% зниження 

0403901300 понад 1,5 мас. %, але не 
більш як 27 мас. % 

170 30% зниження 

0403901900 понад 27 мас. % 170 30% зниження 

0403903100 не більш як 1,5 мас. % 170 30% зниження 

0403903300 понад 1,5 мас. %, але не 
більш як 27 мас. % 

170 30% зниження 

0403903900 понад 27 мас. % 170 30% зниження 

0403905100 не більш як 3 мас. % 170 30% зниження 

0403905300 понад 3 мас. %, але не більш 
як 6 мас. % 

170 30% зниження 

0403905900 понад 6 мас. % 170 30% зниження 

0403906100 не більш як 3 мас. % 170 30% зниження 

0403906300 понад 3 мас. %, але не більш 
як 6 мас. % 

170 30% зниження 

0403906900 понад 6 мас. % 170 30% зниження 

0403907110 З додаванням какао 8,3% + 
140,9 

євро/100кг

30% зниження 

0403907190 Інші 8,3% + 
140,9 

євро/100кг

30% зниження 

0403907310 З додаванням какао 8,3% + 
142,31 

євро/100кг

30% зниження 

0403907390 Інші 8,3% + 
142,31 

євро/100кг

30% зниження 

0403907910 З додаванням какао 8,3% + 
176,24 

євро/100кг

30% зниження 
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0403907990 Інші 8,3% + 
176,24 

євро/100кг

30% зниження 

0403909110 З додаванням какао 8,3% + 
21,05 

євро/100кг

30% зниження 

0403909190 Інші 8,3% + 
21,05 

євро/100кг

30% зниження 

0403909310 З додаванням какао 8,3% + 
26,21 

євро/100кг

30% зниження 

0403909390 Інші 8,3% + 
26,21 

євро/100кг

30% зниження 

0403909910 з додаванням какао 8,3% + 
34,82 

євро/100кг

30% зниження 

0403909990 інші 8,3% + 
34,82 

євро/100кг

30% зниження 

0404100200 з додаванням какао 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404100400 інші 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404100600 з додаванням какао 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404101200 інші 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404101400 з додаванням какао 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404101600 інші 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404102600 не більш як 1,5 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404102800 понад 1,5 мас. %, але не 
більш як 27 мас. % 

67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404103200 понад 27 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0404103400 не більш як 1,5 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404103600 понад 1,5 мас. %, але не 
більш як 27 мас. % 

67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404103800 понад 27 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404104800 не більш як 3 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404105200 понад 3 мас. %, але не більш 
як 6 мас. % 

67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404105400 понад 6 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404105600 не більш як 3 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404105800 понад 3 мас. %, але не більш 
як 6 мас. % 

67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404106200 понад 6 мас. % 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404107200 з додаванням какао 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404107400 інші 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404107600 з додаванням какао 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404107800 інші 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404108200 з додаванням какао 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404108400 інші 67 Тарифна квота для ГС 040410  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0404902100 з додаванням какао 67 15% зниження 

0404902300 інші 67 15% зниження 
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0404902900 з додаванням какао 67 15% зниження 

0404908100 інші 67 15% зниження 

0404908300 з додаванням какао 67 15% зниження 

0404908900 інші 67 15% зниження 

0405101100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 1 
кг 

180 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405101900 Інше 180 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405103000 вершкове масло 
рекомбіноване 

180 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405105000 вершкове масло 
сироваткове (підсирне) 

180 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405109000 Інші 180 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405201000 з вмістом жиру понад 39 
мас. %, але не більш як 60 
мас. % 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405203000 з вмістом жиру понад 60 
мас. %, але не більш як 75 
мас. % 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405209000 з вмістом жиру понад 75 
мас. %, але не більш як 80 
мас. % 

140 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405901000 з вмістом жиру понад 99,3 
мас. % і з вмістом води не 
більш як 0,5 мас. % 

140 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0405909000 Інші 140 Тарифна квота для ГС 0405 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406102000 з вмістом жиру не більш як 
40 мас. % 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406108000 Інші 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406201000 гларський сир з травами, так 
званий "шабцигер" 
("Schabziger"), вироблений 
із збираного молока з 
доданням дрібно розтертих 
запашних трав 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406209010 Грюйер, Честер, Пармезан, 45 Тарифна квота для ГС 0406 у 
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Голландський та подібні 
сири 

кількості 750 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0406209090 інші 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406301000 при виготовленні яких не 
використовувалися інші 
сири, окрім Ементалер, 
Грюйер та Аппенцелль, і які 
можуть містити, як 
доповнення, сир з травами 
Гларус (відомий як 
Шабцігер); розфасований в 
первинну упаковку масою 
нетто не більше 1 кг  

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406303100 не більш як 48 мас. % 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406303900 понад 48 мас. % 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406309000 з вмістом жирів понад 36 
мас. % 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406401000 рокфор (Roquefort) 45 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406405000 горгонзола (Gorgonzola) 45 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406409000 інші 45 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406900100 для виробництва плавлених 
сирів 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406901300 ементальський (Emmentaler) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406901500 грюєр (Gruyre), збринц 
(Sbrinz) 

45 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406901700 бергкезе (Bergkse), апензель 
(Appenzell) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406901800 фрибурзький сир (Fromage 
fribourgeois), вашерен мон-
дор (Vacherin Mont d'Or) і 
тет де муан (Tte de Moine) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0406901900 гларський сир з травами, так 
званий "шабцигер" 
("Schabziger"), 
виготовлений із збираного 
молока з доданням дрібно 
розтертих запашних трав 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406902100 чедер (Cheddar) 45 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406902300 едем (Edam) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406902500 тильзит (Tilsit) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406902700 бутеркезе (Butterkse) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406902900 качкавал (Kashkaval) 180 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406903200 фета (Feta) 180 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406903500 кефалотирі (Kefalo-Tyri) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406903700 фінляндія (Finlandia) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406903900 ярлсберг (Jarlsberg) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406905000 сири з молока вівці чи 
молока буйволиці в 
місткостях з розсолом чи в 
бурдюках із шкури вівці чи 
кози 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406906100 грана падано (Grana 
Padano), парміджіано 
реджіано (Parmigiano 
Reggiano) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406906300 фіоре сардо (Fiore Sardo), 
пекорино (Pecorino) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406906900 інші 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0406907300 проволоне (Provolone) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406907500 асіяго (Asiago), качикавало 
(Caciocavallo), монтасіо 
(Montasio), рагузано 
(Ragusano) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406907600 данбо (Danbo), фонталь 
(Fontal), фонтина (Fontina), 
фінбо (Fynbo), хаварті 
(Havarti), марибо (Maribo), 
самсо (Sams) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406907800 гауда (Gouda) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406907900 есром (Esrom), італіко 
(Italico), кернгем (Kernhem), 
сен-нектер (Saint-Nectaire), 
сен-полен (Saint-Paulin), 
таледжіо (Taleggio) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406908100 канталь (Cantal), чешир 
(Cheshire), уенслідейл 
(Wensleydale), ланкашир 
(Lancashire), подвійний 
глостерський (Double 
Gloucester), бларней 
(Blarney), колбі (Colby), 
монтерей (Monterey) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406908200 камамбер (Camembert) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406908400 брі (Brie) 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406908500 кефало-графієра 
(Kefalograviera), касері 
(Kasseri) 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406908600 понад 47 мас. %, але не 
більш як 52 мас. % 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406908700 понад 52 мас. %, але не 
більш як 62 мас. % 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406908800 понад 62 мас. %, але не 
більш як 72 мас. % 

140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0406909300 понад 72 мас. % 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0406909900 інші 140 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 040690990011 честер, пармезан, 
голландський та подібні 
сири 

45 Тарифна квота для ГС 0406 у 
кількості 750 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0407110090 не яєчних пород курей 
свійських (Gallus 
domesticus) 

13 3 

0407191190 не яєчних порід 13 3 

Ex 040719119011 яйця індички 20 3 

0407191900 Інші 13 3 

0407199090 не яєчних порід 13 3 

0407210000 кур свійських (Gallus 
domesticus) 

76,5 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0407291000 інших свійських птахів 76,5 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0407299000 інші 76,5 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0407901000 інших свійських птахів 76,5 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0407909000 інші 76,5 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408112000 непридатні для вживання 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408118000 інші 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408192000 непридатні для вживання 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408198100 рідкі 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
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квоти) 

0408198900 Інші, включаючи морожені 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408912000 непридатні для вживання 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408918000 Інші 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408992000 непридатні для вживання 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0408998000 Інші 53,1 Тарифна квота для ГС 040721, 
040729, 040790, 0408 у кількості 300 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

0409000000 мед натуральний 38,5 Тарифна квота для ГС 0409  у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0410000000 істівні продукти тваринного 
походження, в іншому місці 
не зазначені 

23,1 7 

0504000090 інші 10 Виключення 

Ex 051199859011 кров тварин, рідка або 
висушена 

20 5 

Ex 051199859012 кохеніль і подібні комахи 20 5 

0601101000 гіацинти 6,3 3 

0601102000 нарциси 6,3 3 

0601103000 тюльпани 6,3 3 

0601104000 гладіолуси 6,3 3 

0601109010 інші цибулини 6,3 3 

0601109090 інші 6,3 3 

0601201000 саджанці, рослини та корені 
цикорію 

6,3 3 

0601203000 орхідеї, гіацинти, нарциси 
та тюльпани 

6,3 3 

0601209010 інші цибулини 6,3 3 

0601209090 інші 6,3 3 

0602909100 квіткові рослини з 
пуп'янками чи квітучі, за 

19,5 5 
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винятком кактусів 

0602909900 інші 19,5 5 

0603110000 троянди 46,8 50% зниження 

0603120000 гвоздики 46,8 50% зниження 

0603130000 орхідеї 46,8 5 

0603140000 хризантеми 46,8 5 

0603150000 лілії (lilium spp.) 46,8 5 

0603191000 гладіолуси 46,8 5 

0603198000 інші 46,8 5 

0603900000 інші 46,8 5 

0604201100 ягель (оленячий мох) 46,8 5 

0604201900 інші 46,8 5 

0604202000 різдвяні дерева 46,8 5 

0604204000 гілки хвойних дерев 46,8 5 

0604209000 інші 46,8 5 

0604901100 ягель (оленячий мох) 46,8 5 

0604901900 інші 46,8 5 

0604909100 сушені 46,8 5 

0604909900 інші 46,8 5 

0701100000 насіннєва 19,3 5 

0701901000 для виробництва крохмалю 19,3 20% зниження 

0701905000 молода, з 1 січня до 30 
червня 

19,3 20% зниження 

0701909000 інша 19,3 20% зниження 

0702000000 помідори, свіжі або 
охолоджені 

48,6 Тарифна квота у кількості 3000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

0703101100 насіннєва 49,5 Тарифна квота для ГС 070310 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0703101900 інша 49,5 Тарифна квота для ГС 070310 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0703109000 цибуля-шалот 49,5 Тарифна квота для ГС 070310 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0703200000 часник 49,5 Тарифна квота для ГС 070320  у 
кількості 300 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0703900000 цибуля-порей та інші 
цибулинні овочі 

49,5 Виключення 
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0704100000 капуста цвітна та капуста 
броколі 

19,5 50% зниження за 5 років 

0704200000 капуста брюссельська 19,5 20% зниження 

0704901000 капуста білоголова та 
червоноголова 

19,5 50% зниження за 5 років 

0704909000 Інша 19,5 20% зниження 

0705110000 головчасті сорти 19,5 20% зниження 

0705190000 Інші 19,5 20% зниження 

0705210000 цикорій звичайний 
(Cichorium intybus var. 
foliosum) 

19,5 20% зниження 

0705290000 інший 19,5 20% зниження 

0706100000 морква та ріпа 36,9 50% зниження за 5 років 

0706901000 селера коренева 36,9 20% зниження 

0706903000 хрін звичайний (Cochlearia 
armoracia) 

36,9 20% зниження 

0706909000 інші 36,9 20% зниження 

0707000500 огірки 29,7 75% зниження 

0707009000 корнішони 29,7 75% зниження 

0708100000 горох (Pisum sativum) 19,5 50% зниження 

0708200000 квасоля (Vigna spp., 
Phaseolus spp.) 

19,5 50% зниження 

0708900000 інші бобові овочі 19,5 20% зниження 

0709200000 спаржа 19,5 20% зниження 

0709300000 баклажани (бадріджани) 19,5 20% зниження 

0709400000 Інша селера, крім селери 
кореневої 

19,5 20% зниження 

0709510000 гриби роду Agaricus 
(печериці, або 
шампіньйони) 

19,5 Тарифна квота для ГС 070951 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0709591000 лисички 19,5 20% зниження 

0709593000 білі гриби 19,5 20% зниження 

0709595000 трюфелі 19,5 20% зниження 

0709599000 інші 19,5 20% зниження 

0709601000 солодкий перець 19,5 50% зниження 

0709609100 роду Capsicum для 
виробництва капсицину чи 
олійно-смолистих барвників 

19,5 15% зниження 

0709609500 для промислового 
виробництва ефірних олій 
чи резиноїдів 

19,5 15% зниження 

0709609900 інший 19,5 15% зниження 
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0709700000 шпинат, шпинат 
новозеландський і лобода 

19,5 20% зниження 

0709910000 артишоки 19,5 15% зниження 

0709921000 призначені для вживання, 
крім виробництва олії 

19,5 15% зниження 

0709929000 інші 19,5 Виключення 

0709931000 кабачки 19,5 20% зниження 

0709939000 інші 19,5 15% зниження 

0709991000 салатні овочі, крім салату-
латука (Lactuca sativa) і 
цикорію (Cichorium spp.) 

19,5 20% зниження 

0709992000 буряк листовий і артишок 
іспанський 

19,5 20% зниження 

0709995000 фенхель 19,5 20% зниження 

0709996000 цукрова кукурудза 19,5 15% зниження 

0709999000 інші 19,5 50% зниження 

0710100000 картопля 19,5 15% зниження 

0710210000 горох (Pisum sativum) 19,5 50% зниження за 5 років 

0710220000 квасоля (Vigna spp., 
Phaseolus spp.) 

19,5 15% зниження 

0710290000 інші 19,5 15% зниження 

0710300000 шпинат, шпинат 
новозеландський і лобода 

19,5 30% зниження 

0710400000 цукрова кукурудза 5,1% + 
2,91 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 071040, 
07119030, 20019030, 20049010, 

20058000 у кількості 150 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

0710801000 маслини, або оливки 19,5 Виключення 

0710805100 перець солодкий 19,5 50% зниження 

0710805900 інший 19,5 15% зниження 

0710806100 роду Agaricus (печериці, або 
шампіньйони) 

19,5 20% зниження 

0710806900 інші 19,5 20% зниження 

0710807000 помідори 19,5 15% зниження 

0710808000 артишоки 19,5 20% зниження 

0710808500 спаржа 19,5 20% зниження 

0710809500 інші 19,5 75% зниження 

0710900000 овочеві суміші 19,5 20% зниження 

0711201000 призначені для вживання, 
крім виробництва олії 

19,5 Виключення 

0711209000 інші 19,5 Виключення 
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0711400000 огірки, корнішони 36 15% зниження 

0711510000 гриби роду Agaricus 
(печериці, або 
шампіньйони) 

36 Тарифна квота для ГС 071151, 
20019050, 20031020, 20031030 у 

кількості 150 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

0711590000 інші 36 20% зниження 

0711901000 перець роду Capsicum або 
роду Pimenta, крім 
солодкого перцю 

36 15% зниження 

0711903000 цукрова кукурудза 5,1% + 
2,91 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 071040, 
07119030, 20019030, 20049010, 

20058000 у кількості 150 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

0711905000 цибуля ріпчаста 36 15% зниження 

0711908000 інші 36 20% зниження 

0711909000 овочеві суміші 36 20% зниження 

0712200000 цибуля ріпчаста 19,5 50% зниження 

0712310000 гриби роду Agaricus 
(печериці, або 
шампіньйони) 

19,5 20% зниження 

0712320000 аурикулярії (Auricularia 
spp.) 

19,5 20% зниження 

0712330000 тремелові гриби (Tremella 
spp.) 

19,5 20% зниження 

0712390000 інші 19,5 20% зниження 

0712900500 картопля, включаючи 
нарізану шматками чи 
скибками, але без будь-якої 
подальшої обробки 

19,5 15% зниження 

0712901100 гібрид для сівби 11,7 15% зниження 

0712901900 інша 11,7 15% зниження 

0712905000 морква 19,5 20% зниження 

0712909000 інші 19,5 20% зниження 

0713109000 інший 19,3 50% зниження за 5 років 

0713200000 турецький горох (нут) 19,3 50% зниження 

0713310000 квасоля видів Vigna mungo 
(L.) Hepper або Vigna radiata 
(L.) Wilczek 

19,3 15% зниження 

0713320000 квасоля дрібна червона 
(адзукі) (Phaseolus або Vigna 
angularis) 

19,3 15% зниження 

0713339000 інша 19,3 20% зниження 

0713340000 земляний горіх бамбара 
(Vigna subterranea або 

19,3 15% зниження 
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Voandzeia subterranea) 

0713350000 коров'ячий горох (Vigna 
unguiculata) 

19,3 15% зниження 

0713390000 інші 19,3 20% зниження 

0713400000 сочевиця 19,3 15% зниження 

0713500000 боби кормові, або кінські, 
великонасіннєві (Vicia faba 
var. Major) і боби кормові, 
або кінські, дрібнонасіннєві 
(Vicia faba var. equina, Vicia 
faba var. Minor) 

19,3 30% зниження 

0713600000 голубиний горох (Cajanus 
cajan) 

19,3 15% зниження 

0713900000 інші 19,3 15% зниження 

0714109100 які призначені для їжі, у 
первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 28 
кг, або свіжі та цілі, або без 
шкірки і морожені, порізані 
чи непорізані 

19,3 20% зниження 

0714109800 інші 19,3 20% зниження 

0714201000 свіжа, ціла, призначена для 
їжі 

19,3 15% зниження 

0714209010 морожений 19,3 15% зниження 

0714209090 інші 19,3 15% зниження 

0714301000 які призначені для їжі, у 
первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 28 
кг, або свіжі та цілі, або без 
шкірки і морожені, порізані 
чи непорізані 

19,3 20% зниження 

0714309000 інші 19,3 20% зниження 

0714400000 таро (Colocasіa spp.) 19,3 20% зниження 

0714501000 які призначені для їжі, у 
первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 28 
кг, або свіжі та цілі, або без 
шкірки і морожені, порізані 
чи непорізані 

19,3 20% зниження 

0714509000 інші 19,3 20% зниження 

0714901200 які призначені для їжі, у 
первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 28 
кг, або свіжі та цілі, або без 
шкірки морожені, порізані 
чи непорізані 

19,3 20% зниження 
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0714901800 інші 19,3 20% зниження 

0714909010 морожені 19,3 20% зниження 

0714909090 інші 19,3 20% зниження 

0801110000 висушені 30 5 

0801120000 з внутрішньою оболонкою 
(ендокарп) 

30 5 

0801190000 інші 30 5 

0801210000 у шкаралупі 30 5 

0801220000 без шкаралупи 30 5 

0801310000 у шкаралупі 30 5 

0801320000 без шкаралупи 30 5 

0802111000 гіркий 43,2 15% зниження 

0802119000 інші 43,2 15% зниження 

0802121000 гіркий 43,2 15% зниження 

0802129000 інші 43,2 15% зниження 

0802210000 у шкаралупі 43,2 15% зниження 

0802220000 без шкаралупи 43,2 15% зниження 

0802310000 у шкаралупі 43,2 Тарифна квота для ГС 080231, 080232  
у кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0802320000 без шкаралупи 43,2 Тарифна квота для ГС 080231, 080232  
у кількості 2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0802410000 у шкірці 43,2 15% зниження 

0802420000 без шкірки 43,2 15% зниження 

0802510000 у шкаралупі 43,2 15% зниження 

0802520000 без шкаралупи 43,2 15% зниження 

0802610000 у шкаралупі 43,2 5 

0802620000 без шкаралупи 43,2 5 

0802700000 горіхи коли (Cola spp.) 43,2 5 

0802800000 горіхи ареки, або бетель 43,2 5 

0802901000 пекан 43,2 5 

0802905000 горішки кедрові 43,2 15% зниження 

0802908500 інші 43,2 15% зниження 

0803101000 свіжі 145,8 Виключення 

0803109000 сушені 145,8 Виключення 

0803901000 свіжі 145,8 Виключення 

0803909000 сушені 145,8 Виключення 

0804100000 фініки 25 3 
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0804201000 свіжий 45,9 Виключення 

0804209000 сушений 45,9 Виключення 

0804300000 ананаси 58,5 5 

0804400000 авокадо 45 5 

0804500000 гуаява, манго та мангостан 45 5 

0805102000 апельсини солодкі, свіжі 54 Виключення 

0805108000 інші 54 Виключення 

0805201000 клементини 54 Виключення 

0805203000 монреаль і сатсума 54 Виключення 

0805205000 мандарини та вілкінги 54 Виключення 

0805207000 танжерини 54 Виключення 

0805209000 інші 54 Виключення 

0805400000 грейпфрути, включаючи 
помело 

54 Виключення 

0805501000 лимони (Citrus limon, Citrus 
limonum) 

54 Виключення 

0805509000 лайми (Citrus aurantifolia, 
Citrus latifolia) 

54 Виключення 

0805900000 інші 54 Виключення 

0806101000 столовий 54,9 15% зниження 

0806109000 інший 54,9 15% зниження 

0806201000 коринка 54,9 15% зниження 

0806203000 султана 54,9 15% зниження 

0806209000 інший 54,9 15% зниження 

0807110000 кавуни 86,4 50% зниження 

0807190000 Інші 86,4 50% зниження 

0807200000 папая 86,4 20% зниження 

0808101000  для сидру, насипом, з 16 
вересня до 15 грудня 

60,3 Тарифна квота для ГС 0808 у 
кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0808108000 інші 60,3 Тарифна квота для ГС 0808 у 
кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0808301000 для грушевого сидру, 
насипом, з 1 серпня до 31 
грудня 

60,3 Тарифна квота для ГС 0808 у 
кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0808309000 інші 60,3 Тарифна квота для ГС 0808 у 
кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0808400000 айва 60,3 Тарифна квота для ГС 0808 у 
кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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0809100000 абрикоси 55,8 15% зниження 

0809210000 вишня кисла (Prunus 
cerasus) 

55,8 Тарифна квота для ГС 080921, 080929 
у кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0809290000 інші 55,8 Тарифна квота для ГС 080921, 080929 
у кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

0809301000 нектарини 55,8 15% зниження 

0809309000 інші 55,8 15% зниження 

0809400500 сливи 55,8 15% зниження 

0809409000 терен 55,8 15% зниження 

0810100000 суниці та полуниці 55,8 30% зниження 

0810201000 малина 50 7 

0810209000 інші 50 7 

0810301000 смородина чорна 50 7 

0810303000 смородина червона 
(порічки) 

50 7 

0810309000 інші 50 20% зниження 

0810401000 брусниця (плоди рослини 
виду Vaccinium vitis-idaea) 

50 20% зниження 

0810403000 плоди рослини виду 
Vaccinium myrtillus 

50 7 

0810405000 плоди рослин видів 
Vaccinium macrocarpon і 
Vaccinium corymbosum 

50 7 

0810409000 інші 50 7 

0810500000 ківі 55,8 15% зниження 

0810600000 дуріан 50 5 

0810700000 хурма 50 20% зниження 

0810902000 тамаринд, анакардія, личі, 
джекфрут, або плід хлібного 
дерева, та саподила, 
пасифлора, або страстоцвіт, 
карамбола та пітая 

50 20% зниження 

0810907500 інші 50 50% зниження 

Ex 081090750011 гранат 55,8 50% зниження 

0811101100 з вмістом цукру понад 13 
мас. % 

37 15% зниження 

0811101900 інші 37 15% зниження 

0811109000 інші 15,4 5 

0811201100 з вмістом цукру понад 13 
мас. % 

37 20% зниження 
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0811201900 інші 37 20% зниження 

0811203100 малина 15,4 5 

0811203900 чорна смородина 15,4 5 

0811205100 червона смородина 
(порічки) 

15,4 15% зниження 

0811205900 ожина, плоди шовковиці 15,4 5 

0811209000 інші 15,4 20% зниження 

0811901900 інші 37 20% зниження 

0811903900 інші 37 20% зниження 

0811905000 плоди рослини виду 
Vaccinium myrtillus 

15,4 5 

0811907000 плоди рослин видів 
Vaccinium myrtilloides і 
Vaccinium angustifolium 

15,4 5 

0811907500 вишня кисла (Prunus 
cerasus) 

15,4 20% зниження 

0811908000 інші 15,4 15% зниження 

0811909500 інші 15,4 5 

0812100000 вишні та черешні 15,4 15% зниження 

0812902500 абрикоси; апельсини 15,4 15% зниження 

0812904000 плоди рослини виду 
Vaccinium myrtillus 

15,4 20% зниження 

0812909800 інші 15,4 15% зниження 

0813100000 абрикоси 43,2 15% зниження 

0813200000 чорнослив 43,2 15% зниження 

0813300000 яблука 43,2 15% зниження 

0813401000 персики, включаючи 
нектарини 

15,4 15% зниження 

0813403000 груші 15,4 15% зниження 

0813409500 інші 15,4 5 

0813501500 інші 37,8 20% зниження 

0813501900 з чорносливом 37,8 20% зниження 

0813503900 інші 37,8 20% зниження 

0813509100 без чорносливу та інжиру 37,8 20% зниження 

0813509990 інші 37,8 20% зниження 

0814000000 Шкірки цитрусових або 
динь (включаючи шкірки 
кавунів), свіжі, морожені, 
сушені або консервовані для 
тимчасового зберігання в 
розсолі, сірчаній воді або 
іншому розчині, що 

15,6 20% зниження 
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забезпечує їх тимчасову 
консервацію 

0902100000 Зелений чай (не 
ферментований) в 
первинних упаковках вагою 
не більше 3 кг 

145 Виключення 

0902200000 інший зелений чай (не 
ферментований) 

145 Виключення 

0902300000 чай чорний 
(ферментований) і частково 
ферментований чай в 
первинних упаковках вагою 
не більше 3 кг 

145 Виключення 

0902400000 інший чорний чай 
(ферментований) та інший 
частково ферментований 
чай 

145 Виключення 

0904110000 неподрібнений і немелений 30 3 

0904120000 подрібнений чи мелений 30 3 

0904211000 перець стручковий, 
солодкий (capsicum annuum) 

19,5 Виключення 

0904219000 інші 75 Виключення 

Ex 090421900012 перець  роду pimento 35 Виключення 

0904220000 подрібнений або 
подрібнений 

75 Виключення 

Ex 090422000012 перець  роду pimento 35 Виключення 

0905100000 неподрібнена і немелена 15,6 3 

0905200000 подрібнена або мелена 15,6 3 

0906110000 кориця (cinnamomum 
zeylanicum blume) 

30 3 

0906190000 інший 30 3 

0906200000 подрібнені чи мелені 30 3 

0907100000 неподрібнена і немелена 30 3 

0907200000 подрібнена або мелена 30 3 

0908110000 неподрібнений і немелений 30 3 

0908120000 подрібнений або мелений 30 3 

0908210000 неподрібнений і немелений 30 3 

0908220000 подрібнений або мелений 30 3 

0908310000 неподрібнений і немелений 30 3 

0908320000 подрібнений або мелений 30 3 

0909210000 неподрібнене та немелене 30 3 

0909220000 подрібнене або мелене 30 3 
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0909310000 неподрібнене та немелене 30 3 

0909320000 подрібнене або мелене 30 3 

0909610000 неподрібнені та немелені 30 3 

0909620000 подрібнене або мелене 30 3 

0910110000 неподрібнений та 
немелений 

30 3 

0910120000 подрібнений або мелений 30 3 

0910201000 неподрібнений і немелений 30 3 

0910209000 подрібнений чи мелений 30 3 

0910300000 турмерик (куркума) 30 3 

0910910500 каррі 30 3 

0910911000 неподрібнені та немелені 30 3 

0910919000 подрібнені чи мелені 30 3 

0910991000 насіння гуньби сінної 
(Trigonella) 

30 3 

0910993100 чебрець повзучий (Thymus 
serpyllum) 

30 3 

0910993300 Інший 30 3 

0910993900 подрібнений чи мелений 30 3 

0910995000 лаврове листя 30 3 

0910999100 неподрібнені та немелені 30 3 

0910999900 подрібнені чи мелені 30 3 

1001190000 інша 130 Виключення 

1001990000 інші 130 Виключення 

1002900000 інше 130 Тарифна квота для ГС 100290 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1003900000 інший 130 Виключення 

Ex 100390000012 ячмінь для виробництва 
солоду 

130 Виключення 

1004900000 Інший 130 Тарифна квота для ГС 100490  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1005900000 інші 130 Виключення 

1006101000 для сівби 12 Виключення 

1006102100 короткозерний 34 Виключення 

1006102300 середньозерний 34 Виключення 

1006102500 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

34 Виключення 

1006102700 із співвідношенням 34 Виключення 
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довжини і ширини 3 або 
більше 

1006109200 короткозерний 34 Виключення 

1006109400 середньозерний 34 Виключення 

1006109600 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

34 Виключення 

1006109800 із співвідношенням 
довжини і ширини 3 або 
більше 

34 Виключення 

1006201100 короткозерний 36 Виключення 

1006201300 середньозерний 36 Виключення 

1006201500 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

36 Виключення 

1006201700 із співвідношенням 
довжини і ширини 3 або 
більше 

36 Виключення 

1006209200 короткозерний 36 Виключення 

1006209400 середньозерний 36 Виключення 

1006209600 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

36 Виключення 

1006209800 із співвідношенням 
довжини і ширини 3 або 
більше 

36 Виключення 

1006302100 короткозерний 45 Виключення 

1006302300 середньозерний 45 Виключення 

1006302500 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

45 Виключення 

1006302700 із співвідношенням 
довжини і ширини 3 або 
більше 

45 Виключення 

1006304200 короткозерний 45 Виключення 

1006304400 середньозерний 45 Виключення 

1006304600 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

45 Виключення 

1006304800 із співвідношенням 
довжини і ширини 3 або 
більше 

45 Виключення 

1006306100 короткозерний 45 Виключення 

1006306300 середньозерний 45 Виключення 
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1006306500 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

45 Виключення 

1006306700 із співвідношенням 
довжини і ширини 3 або 
більше 

45 Виключення 

1006309200 короткозерний 45 Виключення 

1006309400 середньозерний 45 Виключення 

1006309600 із співвідношенням 
довжини і ширини понад 2, 
але менш як 2 

45 Виключення 

1006309800 із співвідношенням 
довжини і ширини 3 або 
більше 

45 Виключення 

1006400000 рис битий 45 Виключення 

1007900000 інше 130 Тарифна квота для ГС 100790 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1008100000 гречка 40 Тарифна квота для ГС 100810, 100829 
у кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1008290000 інше 80 Тарифна квота для ГС 100810, 100829 
у кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1008300000 насіння канаркової трави 50 Тарифна квота у кількості 500 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1008400000 пальчатка (росичка) 
(Digitaria spp.) 

130 Виключення 

1008500000 киноа, або рисова лобода 
(Chenopodium quinoa) 

130 Виключення 

1008600000 тритикале 130 Виключення 

1008900000 інші злаки 130 Виключення 

1101001100 з твердої пшениці 102,6 Тарифна квота для ГС 1101 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1101001500 з м'якої пшениці та полби 102,6 Тарифна квота для ГС 1101 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1101009000 борошно із суміші пшениці 
та жита (меслину) 

82 Тарифна квота для ГС 1101 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1102201000 з вмістом жиру не більш як 
1,5 мас. % 

40,5 Виключення 

1102209000 Інше 40,5 Виключення 
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1102901000 борошно ячмінне 40,5 Виключення 

1102903000 борошно вівсяне 40,5 Виключення 

1102905000 борошно рисове 40,5 Виключення 

1102907000 борошно житнє 40,5 Виключення 

1102909000 Інше 40,5 Виключення 

1103111000 з твердої пшениці 54 Виключення 

1103119000 м'якої пшениці та полби 54 Виключення 

1103131000 з вмістом жиру не більш як 
1,5 мас. % 

54 Виключення 

1103139000 Інша 54 Виключення 

1103192000 жита або ячменю 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103194000 вівса 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103195000 рису 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103199000 Інших 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103202500 жита або ячменю 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103203000 з вівса 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103204000 з кукурудзи 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103205000 з рису 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1103206000 з пшениці 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 
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1103209000 з інших зернових культур 54 Тарифна квота для ГС 1103 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС 110311, 110313 

1104121000 плющене 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104129000 у вигляді пластівців 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104191000 пшениці 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104193000 жита 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104195000 кукурудзи 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104196100 плющене 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104196900 у вигляді пластівців 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104199100 пластівці з рису 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104199900 інші 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104224000 лущене, різане або нерізане 
чи подрібнене або 
неподрібнене 

45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104225000 обрушене 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104229500 інше 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104234000 лущене, різане або нерізане 
чи подрібнене або 
неподрібнене; обрушене 

45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104239800 інше 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104290400 лущене, різане або нерізане 
чи подрібнене або 

45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 
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неподрібнене зниження у межах квоти) 

1104290500 обрушене 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104290800 інше 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104291700 лущене, різане або нерізане 
чи подрібнене або 
неподрібнене 

45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104293000 обрушене 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104295100 пшениці 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104295500 жита 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104295900 інше 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104298100 пшениці 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104298500 жита 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104298900 інше 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104301000 пшениці 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1104309000 інших зернових культур 45 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 110430900011 з кукурудзи 10 Тарифна квота для ГС 1104 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1105100000 борошно, крупи та порошок 27 Виключення 

1105200000 пластівці, гранули 27 Виключення 

1106100000 із сушених бобових овочів 
товарної позиції 0713 

23,1 Виключення 

1106201000 денатуровані 30 Виключення 

1106209000 інші 30 Виключення 
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1106301000 з бананів 23,1 Виключення 

1106309000 інші 23,1 Виключення 

1107101100 у вигляді борошна 23,1 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1107101900 інший 23,1 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1107109100 у вигляді борошна 23,1 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 110710910011 з ячменю 10 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1107109900 інший 23,1 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 110710990011 з ячменю 10 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1107200000 обсмажений 23,1 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 110720000012 ячмінь 10 Тарифна квота для ГС 1107  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1108110010 У мішках 27 Тарифна квота для ГС 110811, 
110812, 110813 у кількості 1000 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

1108110090 інший 27 Тарифна квота для ГС 110811, 
110812, 110813 у кількості 1000 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

1108120010 у мішках 27 Тарифна квота для ГС 110811, 
110812, 110813 у кількості 1000 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

1108120090 інший 27 Тарифна квота для ГС 110811, 
110812, 110813 у кількості 1000 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

1108130010 у мішках 27 Тарифна квота для ГС 110811, 
110812, 110813 у кількості 1000 

тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

1108130090 інший 27 Тарифна квота для ГС 110811, 
110812, 110813 у кількості 1000 
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тонн/рік (100% зниження у межах 
квоти) 

1108140010 у мішках 27 Виключення 

1108140090 інший 27 Виключення 

1108191010 у мішках 27 Виключення 

1108191090 інший 27 Виключення 

1108199010 у мішках 27 Виключення 

1108199090 інший 27 Виключення 

1108200000 інулін 29 Виключення 

1202300000 насіння 20 Виключення 

1202410000 в оболонці 32,4 Виключення 

1202420000 оброблений, зламаний чи 
нерозбитий 

32,4 Виключення 

1205109000 інше 10 Тарифна квота для ГС 1205  у 
кількості 15000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1205900000 інше 10 Тарифна квота для ГС 1205  у 
кількості 15000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1206009100 лущене; у лушпинні сірого 
кольору та з білими 
смугами 

27 Виключення 

1206009900 інше 27 Виключення 

1207290000 інше 10 Тарифна квота для ГС 120729 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1207409000 інше 23,4 Тарифна квота у кількості 1000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1207600000 насіння сафлору (Carthamus 
tinctorius) 

4 Виключення 

1207700000 насіння дині 19,3 Виключення 

1208100000 із соєвих бобів 23 Виключення 

1208900000 інше 23 Виключення 

1209210000 насіння люцерни 19,3 5 

1209221000 конюшини лучної (Trifolium 
pratense L.) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209228000 інше 19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209231100 костриці лучної (Festuca 
pratensis Hunds.) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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1209231500 костриці червоної (Festuca 
rubra L.) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209238000 інше 19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209240000 насіння тонконогу лучного 
(Poa pratensis L.) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209251000 пажитниці багатоквіткової, 
або райграсу багатоукісного 
(Lolium multiflorum Lam.) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209259000 пажитниці багаторічної, або 
райграсу пасовищного 
(Lolium perenne L.) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209294500 насіння тимофіївки лучної; 
насіння вики; насіння 
рослин роду Роа (Poa 
palutris L., Poa trivialis L.); 
грястиці збірної (Dactylis 
glomerata L.); мітлиці 
(Agrostis) 

19,3 5 

1209295000 насіння люпину 19,3 5 

1209296000 насіння буряків кормових 
(Beta vulgaris var. alba) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209298000 інше 19,3 5 

1209300000 насіння трав'яних рослин, 
які вирощують переважно 
для одержання квіток 

6 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209913000 насіння буряків столових 
(Beta vulgaris var. conditiva) 

19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209918000 інше 19,3 5 

1209991000 насіння лісових дерев 6 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209999100 насіння рослин, які 
вирощуються в основному 
для одержання квіток, крім 
зазначених у товарній 
підкатегорії 1209 30 

6 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209999910 насіння плодових дерев 6 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1209999990 інший 19,3 Тарифна квота для ГС 1209 у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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1210100000 шишки хмелю, 
неподрібнені, нерозмелені і 
не у вигляді гранул 

27 5 

1210201000 шишки хмелю подрібнені, 
розмелені або у вигляді 
гранул, з високим вмістом 
лупуліну; лупулін 

27 5 

1210209000 інші 27 5 

1211200000 корені женьшеню 35 5 

1211300000 листя коки 35 5 

1211400000 макова соломка 35 Виключення 

1211903000 плоди дерева кумару, або 
англійського бобу 

35 Тарифна квота для ГС 121190  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1211908500 інші 35 Тарифна квота для ГС 121190  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 121190850018 солодка 10 Тарифна квота для ГС 121190  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 121190850090 інший 5 Тарифна квота для ГС 121190  у 
кількості 200 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1212912000 сушені, подрібнені або 
неподрібнені 

19,3 Виключення 

1212918000 інші 19,3 Виключення 

1212920000 плоди ріжкового дерева 
(цератонія) 

19,3 5 

1212930000 цукрова тростина 19,3 Виключення 

1212940000 корені цикорію 19,3 Виключення 

1212994900 інші 19,3 5 

1212999500 інші 19,3 5 

1302201010 пектинові речовини 
(пектини) 

25 3 

1302201090 інший 25 3 

1302209010 пектинові речовини 
(пектини) 

25 3 

1302209090 інший 25 3 

1501101010 для промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною, кістковий жир; 
жири, отримані з відходів 

4 Виключення 

1501101090 інший 4 Виключення 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

1501109000 інший 4 Виключення 

1501201010 для промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною, кістковий жир; 
жири, отримані з відходів 

4 Виключення 

1501201090 інший 4 Виключення 

1501209000 інший 4 Виключення 

1501900000 інший 4 Виключення 

1502109000 інший 4 Виключення 

1502909000 інший 4 Виключення 

1503001110 стеарин свинячого жиру 23,4 Виключення 

1503001120 олеостеарин 23,4 Виключення 

1503001910 стеарин свинячого жиру 23,4 Виключення 

1503001920 олеостеарин 23,4 Виключення 

1503003000 олія жирна для 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною 

23,4 Виключення 

1503009010 олія сала 23,4 Виключення 

1503009090 інший 23,4 Виключення 

1504101090 інший 15,6 3 

1504109990 інший 15,6 3 

1504201000 тверді фракції 15,6 3 

1504209000 інший 15,6 3 

1504301000 тверді фракції 15,6 3 

1504309000 інший 15,6 3 

1507109000 інший 31,2 Тарифна квота у кількості 5000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1507909000 інший 31,2 Виключення 

1508109000 інший 20 Виключення 

1508901000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 7 

1508909000 інший 23 Виключення 

1509101000 оливкова олія лампанте 31,2 Виключення 

1509109000 інший 31,2 Виключення 
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1509900000 інший 31,2 Виключення 

1510001000 сирі олії 31,2 Виключення 

1510009000 інший 31,2 Виключення 

1511109000 інший 31,2 Виключення 

1511901100 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

31,2 Виключення 

1511901900 інший 46,8 Виключення 

Ex 151190190029 інший 31,2 Виключення 

1511909100 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

12 7 

1511909900 інший 31,2 Виключення 

1512111000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

0 Виключення 

1512119100 соняшникова олія 36 Виключення 

1512119900 сафлорова олія 12 Виключення 

1512191000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

22,5 Виключення 

1512199000 інший 50 Виключення 

Ex 151219900019 сафлорова олія 24 Виключення 

1512211000 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва продуктів 
харчування (а) 

10 3 

1512219000 інший 31,2 Виключення 

1512291000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1512299000 інший 31,2 Виключення 

1513119100 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

20 Виключення 

1513119900 інший 20 Виключення 

1513191100 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

20 Виключення 
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1513191900 інший 20 Виключення 

1513193000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

10 3 

1513199100 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

20 Виключення 

1513199900 інший 20 Виключення 

1513213000 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

31,2 Виключення 

1513219000 інший 31,2 Виключення 

1513291100 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

31,2 Виключення 

1513291900 інший 31,2 Виключення 

Ex 151329190011 у первинних упаковках 
масою нетто 25 000 кг або 
менше 

46,8 Виключення 

1513293000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1513295000 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

31,2 Виключення 

1513299000 інший: 31,2 Виключення 

1514119000 інший 31,2 Тарифна квота для ГС 15141190  у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1514191000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1514199000 інший 31,2 Виключення 

1514919000 інший 31,2 Виключення 

1514991000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1514999000 інший 31,2 Виключення 

1515110090 інший 20 Виключення 

1515191000 для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 

10 3 
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продуктів для споживання 
людиною 

1515199000 інший 20 Виключення 

1515211000 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

10 3 

1515219000 інша 31,2 Тарифна квота для ГС 15152190 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1515291000 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1515299000 інший 31,2 Виключення 

1515501100 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

10 3 

1515501900 інший 19,5 Виключення 

1515509100 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1515509900 інший 19,5 Виключення 

1515902100 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

10 3 

1515902900 інший 19,5 Виключення 

1515903100 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1515903900 інший 19,5 Виключення 

1515904000 для технічного або 
промислового 

19,5 3 
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використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

1515905100 тверді, в первинних 
упаковках масою нетто 1 кг 
або менше 

19,5 Виключення 

1515905900 тверді, в іншій упаковці; 
рідкі 

19,5 Виключення 

1515906000 для технічного або 
промислового 
використання, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною (a) 

19,5 3 

1515909100 тверді, в первинних 
упаковках масою нетто 1 кг 
або менше 

19,5 Виключення 

1515909900 тверді, в іншій упаковці; 
рідкі 

19,5 Виключення 

1516101000 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

14,8 Виключення 

Ex 151610100011 повністю отримують з риби 
або морських ссавців 

15 Виключення 

1516109090 інші 14,8 Виключення 

Ex 151610909011 повністю отримують з риби 
або морських ссавців 

15 Виключення 

1516209100 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

46,8 Виключення 

1516209500 олії рапсу, насіння льону, 
ріпаку, соняшнику, ілліпе, 
каріте, макоре, тулукуна або 
бабасу для технічних або 
промислових цілей, крім 
виробництва харчових 
продуктів для споживання 
людиною 

46,8 Виключення 

1516209600 арахісова, бавовняна, соєва 
або соняшникова олії; інші 
жири, що містять менше ніж 
50 % за масою 0 жирних 
кислот, за винятком олії 
пальмових ядер, іліпе, 
кокосу, рапсу, ріпаку або 
копайби 

46,8 Виключення 

1516209800 інший 46,8 Виключення 

1517101000 з вмістом молочних жирів 
понад 10, але не більше 15 

8,3% + 
25,82 

50% зниження 
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%. євро/100кг

1517109000 інший 46,8 50% зниження 

1517901000 з вмістом молочних жирів 
понад 10, але не більше 15 
%. 

8,3% + 
25,82 

євро/100кг

50% зниження 

1517909100 масла рослинні тверді, рідкі, 
змішані 

31,2 50% зниження 

1517909900 інший 46,8 50% зниження 

1518003100 сира 19,5 3 

1518003900 інша 19,5 3 

1601001000 з печінки 96,3 Виключення 

1601009100 ковбаси сухі або 
пастоподібні, сирі 

96,3 Виключення 

1601009900 інший 96,3 Виключення 

1602100000 гомогенізовані готові 
продукти 

121,5 Виключення 

1602201000 гусяча або качина печінка 121,5 Виключення 

1602209000 інший 121,5 Виключення 

1602311100 містить виключно сире 
м’ясо індички 

121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602311900 інший 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602318000 інший 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602321100 сирі 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602321900 інший 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602323000 містить 25 % або більше, 
але менше 57 %  м’яса  або 
субпродуктів свійської 
птиці 

121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602329000 інший 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 
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1602392100 сирі 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602392900 інші 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602398500 інші 121,5 Тарифна квота для ГС 0207, 160231, 
160232, 160239  у кількості  2000 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

1602411000 свійської свині 121,5 Виключення 

1602419000 інші 121,5 Виключення 

1602421000 свійської свині 121,5 Виключення 

1602429000 інші 121,5 Виключення 

1602491100 філейні частини (за 
винятком шийних частин) 
та їх відруби, включаючи 
суміші філейних частин або 
окостів 

121,5 Виключення 

1602491300 шийні частини та їх 
відруби, включаючи суміші 
шийних і лопаткових частин 

121,5 Виключення 

1602491500 інші суміші, що містять 
окости, лопаткові частини, 
філейні частини або шийні 
частини та їх відруби 

121,5 Виключення 

1602491900 інший 121,5 Виключення 

1602493000 містить за масою 40 % або 
більше, але менше 80 % 
м’яса або м’ясних 
субпродуктів будь-якого 
виду, включаючи жири 
будь-якого виду чи 
походження 

121,5 Виключення 

1602495000 містить менше як 40% м'яса 
або м'ясних субпродуктів 
будь-якого виду, 
включаючи жири будь-
якого виду або походження 

121,5 Виключення 

1602499000 інші 121,5 Виключення 

1602501000 сирі; суміші вареного м'яса 
або субпродуктів і 
необробленого м'яса або 
субпродуктів 

121,5 Виключення 

1602503100 солонина в герметичних 
контейнерах 

121,5 Виключення 
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1602509500 інший 121,5 Виключення 

1602901000 продукти крові будь-якої 
тварини 

121,5 Виключення 

1602903100 з дичини чи кролика 121,5 Виключення 

1602905100 містить м’ясо або м’ясні 
субпродукти свійських 
свиней 

121,5 Виключення 

1602906100 сирі; суміші вареного м'яса 
або субпродуктів і 
необробленого м'яса або 
субпродуктів 

121,5 Виключення 

1602906900 інші 121,5 Виключення 

1602909100 з баранини 121,5 Виключення 

1602909500 з козлятини 121,5 Виключення 

1602909900 інший 121,5 Виключення 

1603001000 у первинних упаковках 
масою нетто 1 кг або менше 

54 5 

1603008000 інший 54 5 

1604110000 лосось 80 5 

1604121000 філе, сире, у тісті або в 
сухарях, попередньо 
смажене або не смажене в 
олії, морожене 

80 5 

1604129100 у герметичних контейнерах 80 5 

1604129900 інший 80 5 

1604131100 в оливковій олії 80 5 

1604131900 інший 80 5 

1604139000 інший 80 5 

1604141100 в рослинній олії 80 5 

1604141600 філе, або "балик" 80 5 

1604141800 інший 80 5 

1604149000 пеламіда (sarda spp.) 80 5 

1604151100 філе 80 5 

1604151900 інший 80 5 

1604159000 скумбрія австралійська 
(scomber australasicus) 

80 5 

1604160000 анчоуси 80 5 

1604170000 вугри 80 5 

1604191000 лососеві, крім лосося 80 5 

1604193100 філе, або "балик" 80 5 

1604193900 інший 80 5 
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1604195000 однокольоровий боніто 
(orcynopsis unicolor) 

80 5 

1604199100 філе, сире, у тісті або в 
сухарях, попередньо 
смажене або не смажене в 
олії, морожене 

80 5 

1604199200 тріска (gadus morhua, gadus 
ogac, gadus macrocephalus) 

80 5 

1604199300 сайда (pollachius virens) 80 5 

1604199400 хек (merluccius spp,, 
urophycis spp,) 

80 5 

1604199500 минтай (theragra 
chalcogramma) і минтай 
(pollachius pollachius) 

80 5 

1604199700 інший 80 5 

1604200500 готові продукти із сурімі 80 5 

1604201000 з лосося 80 5 

1604203000 з лососевих, крім лосося 80 5 

1604204000 з анчоусів 80 5 

1604205000 із сардин, боніто, скумбрії 
видів scomber scombrus і 
scomber japonicus, риби 
виду orcynopsis unicolor 

80 5 

1604207000 з тунців, скипджека або 
іншої риби роду euthynnus 

80 5 

1604209000 з інших риб 80 5 

1604310000 ікра 81,9 5 

1604320000 ікра інших риб 81,9 5 

1605100000 краб 54 5 

1605211000 в первинних упаковках 
масою нетто не більше 2 кг 

54 5 

1605219000 інший 54 5 

1605290000 інший 54 5 

1605301000 м'ясо омара після 
термообробки, призначене 
для виготовлення омарового 
масла або омарового 
паштету, пасти, супів чи 
соусів 

54 5 

1605309000 інший 54 5 

1605400000 інші ракоподібні 54 5 

1605510000 устриці 54 5 

1605520000 гребінці, включаючи 
королівські гребінці 

54 5 
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1605531000 у герметичних контейнерах 54 5 

1605539000 інший 54 5 

1605540000 каракатиці і кальмари 54 5 

1605550000 восьминоги 54 5 

1605560000 молюски, черепашки та 
мушлі арки 

54 5 

1605570000 морські вушка 54 5 

1605580000 равлики, крім морських 54 5 

1605590000 інший 54 5 

1605610000 голотурії 58 5 

1605620000 морські їжаки 58 5 

1605630000 медузи 58 5 

1605690000 інший 58 5 

1701121000 для рафінування 135 Виключення 

1701129000 інший 135 Виключення 

1701131000 для рафінування 135 Виключення 

1701139000 інший 135 Виключення 

1701141000 для рафінування 135 Виключення 

1701149000 інший 135 Виключення 

1701910000 з доданням ароматичних 
добавок або барвників 

135 Виключення 

1701991000 білий цукор 135 Виключення 

1701999000 інший 135 Виключення 

1702110010 лактоза 18,9 Виключення 

1702110020 сироп лактози 135 Виключення 

1702190010 лактоза 18,9 Виключення 

1702190020 сироп лактози 135 Виключення 

1702201000 кленовий цукор у твердому 
стані з доданням 
ароматичних добавок або 
барвників 

135 Виключення 

1702209000 інший 135 Виключення 

1702301000 ізоглюкоза 135 Виключення 

1702305000 у вигляді білого 
кристалічного порошку, 
агломерованого чи 
неагломерованого 

135 Виключення 

1702309000 інші 135 Виключення 

1702401000 ізоглюкоза 135 Виключення 

1702409000 інші 135 Виключення 
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1702500000 хімічно чиста фруктоза 16% + 
19,5 

євро/100кг

0+ 6,96 євро/100 кг/нетто  

1702601000 ізоглюкоза 135 Виключення 

1702608000 сироп інуліновий 135 Виключення 

1702609500 інші 135 Виключення 

1702903000 ізоглюкоза 135 Виключення 

1702905000 мальтодекстрин і 
мальтодекстриновий сироп 

25 Виключення 

1702907100 містить 50% або більше за 
масою сахарози в сухій 
речовині 

135 Виключення 

1702907500 у вигляді порошку, 
агломерованого чи 
неагломерованого 

135 Виключення 

1702907900 інші 135 Виключення 

1702908000 сироп інуліновий 135 Виключення 

1702909500 інші 135 Виключення 

1703100000 патока (меляса) з тростини 31,5 Виключення 

1703900000 інша 31,5 Тарифна квота для ГС 170390 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704101000 інша 6,2% + 
94,3 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 170410100011 гумка смужками 6,2% + 
72,74 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704109000 інший 6,3% + 
72,99 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 170410900011 гумка смужками 6,3% + 
79,81 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704901000 екстракт солодки, що 
містить понад 10 % цукрози, 
але без додання  інших  
речовин 

13,4 Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704903000 білий шоколад 9,1% + 
89,67 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704905100 пасти, включаючи 
марципан, у первинних 
упаковках, масою нетто 1 кг 
або більше 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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1704905500 пастилки для горла та 
краплі від кашлю 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704906100 вироби з цукровою глазур'ю 
(пановані). 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704906500 кондитерські камеді та 
желейні кондитерські 
вироби, включаючи 
фруктові пасти у вигляді 
кондитерських виробів з 
цукру 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704907100 цукерки з вареного цукру,  з 
начинкою чи без начинки 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704907500 іриски, карамелі та подібні 
солодощі 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704908100 одержані в результаті 
пресування (у вигляді 
таблеток) 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704909910 халва 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704909920 лукум 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704909930 лукум з вершками 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704909940 цукерка akide 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1704909990 інший 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1704 у 
кількості 3000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806101500 не містить цукрозу або 
містить менше 5% цукрози 
(включаючи інвертний 
цукор, перерахований на 
цукрозу) або ізоглюкози,  
перерахованої на цукрозу 

8 Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806102000 містить 5 % або більше, але 
менше 65 %  цукрози 
(включаючи інвертний 
цукор, перерахований на 
цукрозу) або ізоглюкози,  
перерахованої на цукрозу 

8% + 68,4 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806103000 містить 65 % або більше, 8% + Тарифна квота для ГС 1806 у 
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але менше 80 % за масою 
цукрози (включаючи 
інвертний цукор, 
перерахований на цукрозу) 
або ізоглюкози,  
перерахованої на цукрозу 

71,71 
євро/100кг

кількості  2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1806109000 містить 80 % або більше за 
масою цукрози (включаючи 
інвертний цукор, 
перерахований на цукрозу) 
або ізоглюкози,  
перерахованої на цукрозу 

8% + 
106,68 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806201000 містить 31 % або більше за 
масою какао-масла або 
містить у сумі 31 % або 
більше какао-масла і 
молочного жиру 

8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806203000 містить загальну масу 25 % 
або більше, але менше 31 % 
какао-масла та молочного 
жиру 

8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806205000 містить 18 % або більше 
какао-масла 

8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806207000 шоколадна молочна крихта 15,4% + 
T1 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806208000 шоколадна глазур 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806209500 інші 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806310000 з начинкою 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806321000 з додаванням зерен 
зернових культур, фруктів 
або горіхів 

8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806329000 інші 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806901100 містять алкоголь 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806901900 інші 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806903100 з начинкою 8,3% + T1 Тарифна квота для ГС 1806 у 
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євро/100кг кількості  2000 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1806903900 без начинки 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806905000 кондитерські вироби з 
цукру та їх замінники, 
виготовлені з 
цукрозамінників, з вмістом 
какао 

8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806906000 спреди, що містять какао 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806907000 готові вироби, що містять 
какао та використовуються 
для виробництва напоїв 

8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1806909000 інші 8,3% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1806 у 
кількості  2000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1901100019 інші 7,6% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 

1901100020 готові харчові продукти  
товарних позицій 0401 - 
0404,  з вмістом какао менш 
як 5 мас. %  

7,6% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 

1901100090 інші 7,6% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 

1901200010 готові харчові продукти 
товарних позицій 0401 - 
0404 без какао 

7,6% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 

1901200020 готові харчові продукти  
товарних позицій 0401 - 
0404,  з вмістом какао менш 
як 5 мас. %  

7,6% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 

1901200090 інші 7,6% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 
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1901901100 з вмістом сухого екстракту 
90 % або більше за масою 

5,1% + 
35,45 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 

1901901900 інші 5,1% + 
21,85 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1901 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) за 

виключенням ГС  1901100011, 
1901909100, 19019099 

1901909910 готові харчові продукти 
товарних позицій 0401 - 
0404 без какао 

7,6% + T2 
євро/100кг

Виключення 

1901909920 готові харчові продукти 
товарних позицій 0401 - 
0404, що містять какао 
менш як  5 мас.%  

7,6% + T2 
євро/100кг

Виключення 

1901909990 інші 7,6% + T2 
євро/100кг

Виключення 

Ex 190190999011 борошно з низьким вмістом 
білка для хворих на 
фенілкетонурію 

7,6% + 0 
євро/100кг

Виключення 

Ex 190190999012 низький вміст білка у 
хворих на фенілкетонурію 

7,6% + 0 
євро/100кг

Виключення 

Ex 190190999013 заміна яєць з низьким 
вмістом білка для пацієнтів 
з фенілкетонурією 

7,6% + 0 
євро/100кг

Виключення 

1902110000 з вмістом яєць 7,7% + 
10,67 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902191000 без вмісту борошна або 
крупки з м'якої пшениці 

7,7% + 
10,67 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902199000 інші 7,7% + 
11,37 

євро/100кг 

 

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 190219900013 макаронні вироби з низьким 
вмістом білка для хворих на 
фенілкетонурію 

7,7% + 0 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902201000 з вмістом понад 20 мас. % 
риби, ракоподібних, 
молюсків або інших 
водяних безхребетних 

37 Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902203010 містить м’ясо та м’ясні 
субпродукти 

37 Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902203090 інші 37 Тарифна квота для ГС 1902 у 
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кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

1902209100 варені 8,3% + 
50,89 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902209900 інші 8,3% + 
48,89 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902301000 висушені 6,4% + 
40,27 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902309000 інші 6,4% + 
39,01 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902401000 неприготовлений 7,7% + 
10,67 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1902409000 інші 6,4% + 
30,21 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1902 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1903000000 тапіока та її замінники, 
приготовлені з крохмалю, у 
формі пластівців, гранул, 
кульок, крупинок, горошин 
і в інших аналогічних 
формах 

6,4% + 
18,88 

євро/100кг

0 + 4,68 євро/100 кг/нетто 

1904101010 містить какао 3,8% + 
55,63 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904101090 інші 3,8% + 
55,63 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904103010 містить какао 5,1% + 
44,21 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904103090 інші 5,1% + 
44,21 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904109010 містить какао 5,1% + 
62,62 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904109090 інші 5,1% + 
62,62 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904201000 вироби типу мюслі (musli) 
на основі несмажених 
пластівців із зерна зернових 
культур 

9% + T1 
євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 
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1904209110 містить какао 3,8% + 
55,63 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904209190 інші 3,8% + 
55,63 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904209510 містить какао 5,1% + 
44,21 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904209590 інші 5,1% + 
44,21 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904209910 містить какао 5,1% + 
62,62 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904209990 інші 5,1% + 
62,62 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904300000 пшениця bulgur 8,3% + 
22,33 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904901010 містить какао 8,3% + 59 
євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904901090 інші 8,3% + 
53,3 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904908010 містить какао 8,3% + 
22,33 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1904908090 інші 8,3% + 
22,33 

євро/100кг

0 + 6,19 євро/100 кг/нетто 

1905100000 хрусткі хлібці 5,8% + 
37,91 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905201000 з вмістом менш як 30 мас. % 
цукрози (включаючи 
інвертний цукор, виражений 
як цукроза) 

9,4% + 
85,45 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905203000 з вмістом 30 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. 
% цукрози (включаючи 
інвертний цукор, виражений 
як цукроза) 

9,8% + 
79,82 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905209000 з вмістом 50 мас. % або 
більше цукрози (включаючи 
інвертний цукор, виражений 
як цукроза) 

10,1% + 
93,89 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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1905311100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 85 
г 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905311900 інші 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905313000 з вмістом 8 мас. % або 
більше молочних жирів 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905319100 печиво солодке сухе 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905319900 інші 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 190531990013 печиво з низьким вмістом 
білка для хворих на 
фенілкетонурію 

9% + 0 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905320500 з вмістом води понад 10 
мас. % 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905321100 у первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 85 
г 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905321900 інші 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905329100 підсолені, з начинкою або 
без неї 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905329900 інші 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 190532990011 вафля з низьким вмістом 
білка для хворих на 
фенілкетонурію 

9% + 0 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905401000 сухарі 9,7% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905409000 інші 9,7% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905901000 прісний хліб (маца) 3,8% + 
62,17 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905902000 вафельні пластини, порожні 
капсули для використання у 
фармацевтиці, вафельні 

4,5% + 
49,1 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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облатки для запечатування, 
рисовий папір і аналогічні 
продукти 

1905903000 хлібобулочні вироби без 
додання меду, яєць, сиру 
або плодів, з вмістом у 
сухому стані не більш як 5 
мас. % цукру і не більш як 5 
мас. % жиру 

9,7% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905904500 печиво сухе 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905905500 продукти екструдовані або 
експадовані, пряні або 
підсолені 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905906000 з доданням 
підсолоджувальних речовин 

9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 190590600015 печиво з низьким вмістом 
білка для хворих на 
фенілкетонурію 

9% + 0 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 190590600016 макарони з низьким вмістом 
білка для пацієнтів з 
фенілкетонурією 

9% + 0 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

1905909000 інший 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

Ex 190590900012 хліб з низьким вмістом 
білка для хворих на 
фенілкетонурію 

9% + 0 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 1905  у 
кількості 1500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2001902000 плоди роду capsicum, крім 
солодких стручкових або 
пахучих перців 

39 Виключення 

2001903000 цукрова кукурудза (zea 
mays var. saccharata) 

5,1% + 
28,43 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 071040, 
07119030, 20019030, 20049010, 

20058000 у кількості 150 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

2001904000 ямс, батат, або солодка 
картопля, і аналогічні 
їстівні частини рослин з 
вмістом 5 мас. % або більше 
крохмалю 

8,3% + 
16,46 

євро/100кг

0 + 1,16 євро/100 кг/нетто 

2001905000 гриби 39 Тарифна квота для ГС 071151, 
20019050, 20031020, 20031030 у 

кількості 150 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2001906500 маслини або оливки 39 Виключення 

2002101000 очищені 135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 
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зниження у межах квоти) 

2002109000 інші 135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2002901100 в первинних упаковках 
масою нетто понад 1 кг 

135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2002901900 в первинних упаковках 
масою нетто не більше 1 кг 

135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2002903100 в первинних упаковках 
масою нетто понад 1 кг 

135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2002903900 в первинних упаковках 
масою нетто не більше 1 кг 

135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2002909100 в первинних упаковках 
масою нетто понад 1 кг 

135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2002909900 в первинних упаковках 
масою нетто не більше 1 кг 

135,9 Тарифна квота для ГС 200210, 200290 
у кількості 2500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2003102000 попередньо консервовані, 
повністю піддані глибокій 
тепловій обробці 

39 Тарифна квота для ГС 071151, 
20019050, 20031020, 20031030 у 

кількості 150 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2003103000 інші 39 Тарифна квота для ГС 071151, 
20019050, 20031020, 20031030 у 

кількості 150 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2003901000 трюфелі 39 Виключення 

2003909000 інші 39 Виключення 

2004101000 піддана лише тепловій 
обробці 

19,5 Виключення 

2004109110 у вигляді борошна або 
крупів  

7,6% + T1 
євро/100кг

0 + T2 євро/100 кг/нетто 

2004109120 у вигляді пластівців 7,6% + T1 
євро/100кг

0 + T2 євро/100 кг/нетто 

2004109900 інші 39 Виключення 

2004901000 цукрова кукурудза (zea 
mays var. saccharata) 

5,1% + 
24,69 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 071040, 
07119030, 20019030, 20049010, 

20058000 у кількості 150 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

2004903000 капуста квашена, каперси та 
маслини або оливки 

39 Виключення 

2004905000 горох (pisum sativum) і 
незріла квасоля phaseolus 

39 Виключення 
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spp, у стручках 

2004909100 цибуля ріпчаста, піддана 
лише тепловій обробці 

19,5 Виключення 

2004909800 інші 39 Виключення 

2005100000 овочі гомогенізовані 39 Виключення 

2005201010 у вигляді борошна або 
крупів  

8,8% + T1 
євро/100кг

0 + T2 євро/100 кг/нетто 

2005201020 у вигляді пластівців 8,8% + T1 
євро/100кг

0 + T2 євро/100 кг/нетто 

2005202000 нарізана тонкими 
шматочками, обсмажена або 
підсушена, солона чи 
несолона або ароматизована 
чи неароматизована, у 
герметично закритих 
упаковках, придатна до 
споживання 

39 20% зниження 

2005208000 інші 39 Виключення 

2005400010 заготовки на основі 
горохового борошна 

39 Виключення 

2005400090 інші 39 Виключення 

2005510000 квасоля лущена 39 Виключення 

2005590010 заготовки на основі 
борошна з квасолі 

39 Виключення 

2005590090 інші 39 Виключення 

2005600000 спаржа 39 Виключення 

2005700000 маслини або оливки 39 Виключення 

2005800000 цукрова кукурудза (zea 
mays var. saccharata) 

5,1% + 
22,9 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 071040, 
07119030, 20019030, 20049010, 

20058000 у кількості 150 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

2005910000 бамбукові паростки 39 Виключення 

2005991000 плоди роду capsicum, крім 
солодких стручкових або 
пахучого перців 

39 Виключення 

2005992000 каперси 39 Виключення 

2005993000 артишоки 39 Виключення 

2005995000 овочеві суміші 39 Тарифна квота для ГС 200599  у 
кількості 400 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2005996000 капуста квашена 39 Виключення 

2005998000 інші 39 Тарифна квота для ГС 200599  у 
кількості 400 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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2006001000 імбир 58,5 Виключення 

2006003100 вишня та черешня 58,5 Виключення 

2006003500 тропічні плоди та тропічні 
горіхи 

58,5 Виключення 

2006003800 інші 58,5 Виключення 

2006009100 тропічні плоди та тропічні 
горіхи 

58,5 Виключення 

2006009900 інші 58,5 Виключення 

2007101000 з вмістом цукру понад 13 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007109100 з тропічних плодів 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007109900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007911000 з вмістом цукру понад 30 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007913000 з вмістом цукру понад 13 
мас. %, але не більш як 30 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007919000 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007991000 пюре та пасти сливові в 
первинних упаковках, 
масою нетто понад 100 кг, 
призначені для 
промислового оброблення 

58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007992000 пюре та пасти з каштанів 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007993100 з вишень і черешень 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007993300 з полуниць і суниць 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007993500 з малини 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007993900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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2007995000 з вмістом цукру понад 13 
мас. %, але не більш як 30 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007999300 з тропічних плодів і 
тропічних горіхів 

58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2007999700 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 2007 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2008119100 понад 1 кг 58,5 Виключення 

2008119600 обсмажені 58,5 Виключення 

2008119800 інші 58,5 Виключення 

2008191100 тропічні горіхи; суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних горіхів і 
тропічних плодів 

58,5 Виключення 

2008191300 смажений мигдаль і 
фісташки 

58,5 Виключення 

2008191900 інші 58,5 Виключення 

2008199100 tropical nuts; mixtures 
containing 50 % or more by 
weight of tropical nuts and 
tropical fruit 

58,5 Виключення 

2008199300 мигдаль і фісташки 58,5 Виключення 

2008199500 інші 58,5 Виключення 

2008199900 інші 58,5 50% зниження 

2008201100  з вмістом цукру понад 17 
мас. % 

58,5 20% зниження 

2008201900 інші 58,5 20% зниження 

2008203100 з вмістом цукру понад 19 
мас. % 

58,5 20% зниження 

2008203900 інші 58,5 20% зниження 

2008205100 з вмістом цукру понад 17 
мас. % 

58,5 20% зниження 

2008205900 інші 58,5 20% зниження 

2008207100 з вмістом цукру понад 19 
мас. % 

58,5 20% зниження 

2008207900 інші 58,5 20% зниження 

2008209000 без додання цукру 58,5 20% зниження 

2008301100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Виключення 

2008301900 інші 58,5 Виключення 

2008303100 з фактичною концентрацією 58,5 Виключення 
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спирту не більш як 11,85 
мас. % 

2008303900 інші 58,5 Виключення 

2008305100 дольки грейпфрута, 
включаючи помело 

58,5 Виключення 

2008305500 мандарини, включаючи 
танжерини та сатсуми, або 
уншіу; клементини, вілкінги 
та аналогічні гібриди 
цитрусових 

58,5 Виключення 

2008305900 інші 58,5 Виключення 

2008307100 дольки грейпфрута, 
включаючи помело 

58,5 Виключення 

2008307500 мандарини, включаючи 
танжерини та сатсуми, або 
уншіу; клементини, вілкінги 
та аналогічні гібриди 
цитрусових 

58,5 Виключення 

2008307900 інші 58,5 Виключення 

2008309000 без додання цукру 58,5 Виключення 

2008401100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008401900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008402100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008402900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008403100 з вмістом цукру понад 15 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008403900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008405100 з вмістом цукру понад 13 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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2008405900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008407100 з вмістом цукру понад 15 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008407900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008409000 без додання цукру 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008501100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008501900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008503100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008503900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008505100 з вмістом цукру понад 15 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008505900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008506100 з вмістом цукру понад 13 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008506900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008507100 з вмістом цукру понад 15 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 
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мас. % кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008507900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008509200   без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто 5 кг або більше 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008509800  без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто менш як 5 кг 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008601100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008601900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008603100 зз фактичною 
концентрацією спирту не 
більш як 11,85 мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008603900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008605000 з доданням цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто понад 1 кг 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008606000 з доданням цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 1 
кг 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008607000 без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто 4,5 кг або 
більше 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008609000 без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто менш як 4,5 кг 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008701100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
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зниження у межах квоти) 

2008701900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008703100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008703900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008705100 з вмістом цукру понад 15 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008705900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008706100 з вмістом цукру понад 13 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008706900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008707100 з вмістом цукру понад 15 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008707900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008709200 без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто 5 кг або більше 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008709800 без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто менш як 5 кг 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008801100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 
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2008801900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008803100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008803900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008805000 з доданням цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто понад 1 кг 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008807000 з доданням цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто не більш як 1 
кг 

58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008809000 без додання цукру 58,5 Тарифна квота для ГС 200840, 
200850, 200860, 200870, 200880 у 

кількості 500 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2008931100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Виключення 

2008931900 інші 58,5 Виключення 

2008932100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 Виключення 

2008932900 інші 58,5 Виключення 

2008939100 з доданням цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто понад 1 кг 

58,5 Виключення 

2008939300 з доданням цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто не більше 1 кг 

58,5 Виключення 

2008939900 без додання цукру 58,5 Виключення 

2008971200 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008971400 інші 58,5 20% зниження 

2008971600 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 

58,5 20% зниження 
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більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

2008971800 інші 58,5 20% зниження 

2008973200 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008973400 інші 58,5 20% зниження 

2008973600 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008973800 інші 58,5 20% зниження 

2008975100 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008975900 інші 58,5 20% зниження 

2008977200 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008977400 інші 58,5 20% зниження 

2008977600 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008977800 інші 58,5 20% зниження 

2008979200 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008979300 інші 58,5 20% зниження 

2008979400 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 
більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

58,5 20% зниження 

2008979600 інші 58,5 20% зниження 

2008979700 з тропічних плодів 
(включаючи суміші з 
вмістом 50 мас. % або 

58,5 20% зниження 
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більше тропічних плодів і 
тропічних горіхів) 

2008979800 інші 58,5 20% зниження 

2008991100 з фактичною концентрацією 
спирту не більш як 11,85 
мас. % 

58,5 20% зниження 

2008991900 інші 58,5 20% зниження 

2008992100 з вмістом цукру понад 13 
мас. % 

58,5 Виключення 

2008992300 інші 58,5 Виключення 

2008992400 тропічні плоди 58,5 20% зниження 

2008992800 інші 58,5 Виключення 

2008993100 тропічні плоди 58,5 20% зниження 

2008993400 інші 58,5 Виключення 

2008993600 тропічні плоди 58,5 20% зниження 

2008993700 інші 58,5 Виключення 

2008993800 тропічні плоди 58,5 20% зниження 

2008994000 інші 58,5 Виключення 

2008994100 імбир 58,5 20% зниження 

2008994300 виноград 58,5 Виключення 

2008994500 сливи та чорнослив 58,5 20% зниження 

2008994800 тропічні плоди 58,5 20% зниження 

2008994900 інші 58,5 5 

2008995100 імбир 58,5 20% зниження 

2008996300 тропічні плоди 58,5 20% зниження 

2008996700 інші 58,5 Виключення 

2008997200 без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто 5 кг або більше 

58,5 20% зниження 

2008997800 без додання цукру, у 
первинних упаковках, 
масою нетто менш як 5 кг 

58,5 20% зниження 

2008998500 кукурудза, крім цукрової 
кукурудзи (zea mays var. 
saccharata) 

5,1% + 
49,77 

євро/100кг

0 + 2,91 євро/100 кг/нетто 

2008999100 ямс, батат, або солодка 
картопля, і аналогічні 
їстівні частини рослин з 
вмістом крохмалю 5 мас. % 
або більше 

8,3% + 
37,37 

євро/100кг

0 + 1,16 євро/100 кг/нетто 

2008999900 інші 58,5 Виключення 

2009111100 вартістю не більш як 30 58,5 Виключення 
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євро за 100 кг маси нетто 

2009111900 інші 58,5 Виключення 

2009119100 вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто та 
з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009119900 інші 58,5 Виключення 

2009120000 незаморожений, з числом 
брікса не більш як 20 

58,5 Виключення 

2009191100 з числом брікса понад 67: 
вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Виключення 

2009191900 інші 58,5 Виключення 

2009199100  з числом брікса понад 67 
вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто та 
з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009199800 інші 58,5 Виключення 

2009210000 з числом брікса понад 20 58,5 Виключення 

2009291100 вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Виключення 

2009291900 інші 58,5 Виключення 

2009299100  з числом брікса понад 67 
вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто та 
з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009299900 інші 58,5 Виключення 

2009311100 містить доданий цукор 58,5 Виключення 

2009311900 не містить доданого цукру 58,5 Виключення 

2009315100 містить доданий цукор 58,5 Виключення 

2009315900 не містить доданого цукру 58,5 Виключення 

2009319100 містить доданий цукор 58,5 Виключення 

2009319900 не містить доданого цукру 58,5 Виключення 

2009391100  з числом брікса понад 67 
вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Виключення 

2009391900 інші 58,5 Виключення 

2009393100 містить доданий цукор 58,5 Виключення 

2009393900 не містить доданого цукру 58,5 Виключення 

2009395100 з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Виключення 
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2009395500 з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009395900 не містить доданого цукру 58,5 Виключення 

2009399100 з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009399500 з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009399900 не містить доданого цукру 58,5 Виключення 

2009419200 містить доданий цукор 58,5 20% зниження 

2009419900 не містить доданого цукру 58,5 20% зниження 

2009491100 з числом брікса понад 67 
вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 20% зниження 

2009491900 інші 58,5 20% зниження 

2009493000 вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 20% зниження 

2009499100 з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 20% зниження 

2009499300 з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

58,5 20% зниження 

2009499900 не містить доданого цукру 58,5 20% зниження 

2009501000 містить доданий цукор 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009509000 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009611000 вартістю понад 18 євро за 
100 кг маси нетто 

58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009619000 вартістю не більш як 18 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009691100 вартістю не більш як 22 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009691900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009695100 концентрований 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
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200961, 200969, 200971, 200979 у 
кількості 1800 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009695900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009697100 концентрований 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009697900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009699000 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009712000 містить доданий цукор 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009719900 не містить доданого цукру 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009791100 вартістю не більш як 22 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009791900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009793000 вартістю понад 18 євро за 
100 кг маси нетто, який 
містить доданий цукор 

58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009799100 з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009799800 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200950, 
200961, 200969, 200971, 200979 у 

кількості 1800 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти) 

2009811100 вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Виключення 
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2009811900 інші 58,5 Виключення 

2009813100 вартістю понад 18 євро за 
100 кг маси нетто, який 
містить доданий цукор 

58,5 Виключення 

2009815100 з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009815900 з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

58,5 Виключення 

2009819500 сік з плодів рослин виду 
vaccinium macrocarpon: 

58,5 20% зниження 

2009819900 інші 58,5 Виключення 

2009891100 dартістю не більш як 22 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009891900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009893400 соки тропических фруктов 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009893500 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009893600 соки тропических фруктов 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009893800 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009895000 вартістю понад 18 євро за 
100 кг маси нетто, який 
містить доданий цукор 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009896100 з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009896300 з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009896900 не містить доданого цукру 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009897100 сік з вишень або черешень 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009897300 соки з тропічних плодів 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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2009897900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009898500 соки з тропічних плодів 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009898600 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009898800 соки з тропічних плодів 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009898900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009899600 сік з вишень або черешень 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009899700 соки з тропічних плодів 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009899900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009901100 вартістю не більш як 22 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009901900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009902100 вартістю не більш як 30 
євро за 100 кг маси нетто 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009902900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009903100 вартістю не більш як 18 
євро за 100 кг маси нетто, з 
вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009903900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009904100 містить доданий цукор 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009904900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 
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зниження у межах квоти) 

2009905100 містить доданий цукор 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009905900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009907100 з вмістом доданого цукру 
понад 30 мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009907300 з вмістом доданого цукру не 
більш як 30 мас. % 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009907900 не містить доданого цукру 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009909200 суміші соків з тропічних 
плодів 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009909400 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009909500 суміші соків з тропічних 
плодів 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009909600 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009909700 суміші соків з тропічних 
плодів 

58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2009909800 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 200989, 200990 
у кількості 600 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2101129810 не містять молочних білків, 
молочних білків, сахарози, 
ізоглюкози, глюкози або 
крохмалю, що містять менш 
як 1,5 мас. % молочного 
жиру, 2,5 мас.% білків 
молока, 5 мас.% сахарози 
або ізоглюкози, 5 мас.% 
глюкози або крохмалю 

9% + T2 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 21011298, 
21012098  у кількості 200 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

2101129890 інші 9% + T2 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 21011298, 
21012098  у кількості 200 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

2101209800 інші 6,5% + T2 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 21011298, 
21012098  у кількості 200 тонн/рік 
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(100% зниження у межах квоти) 

2101301900 інші 5,1% + 
108,32 

євро/100кг

0 + 4,04 євро/100 кг/нетто 

2101309900 інші 10,8% + 
92,5 

євро/100кг

0 + 7,22 євро/100 кг/нетто 

2102103100 сухі 12% + 
59,4 

євро/100кг

0 +59,4 євро/100 кг/нетто 

2102103900 інші 12% + 
12,47 

євро/100кг

50% зниження 

2105001010 містить какао 8,6% + 
64,3 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105001090 інші 8,6% + 
64,3 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105009110 містить какао 8% + 
90,46 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105009190 інші 8% + 
90,46 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105009910 містить какао 7,9% + 
57,13 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2105009990 інші 7,9% + 
57,13 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 2105 у 
кількості 500 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2106108000 інші 0% + T2 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 21061080, 
22029099 у кількості 50 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

2106903000 сироп з ізоглюкози 58,5 Тарифна квота для ГС 21069030, 
21069055, 21069059 у кількості 105 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

2106905100 сироп з лактози 58,5 Виключення 

2106905500 сироп з глюкози або з 
мальтодекстрину 

58,5 Тарифна квота для ГС 21069030, 
21069055, 21069059 у кількості 105 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 

2106905900 інші 58,5 Тарифна квота для ГС 21069030, 
21069055, 21069059 у кількості 105 
тонн/рік (100% зниження у межах 

квоти) 
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2106909800 інші 9% + T1 
євро/100кг

Тарифна квота для ГС 21069098 у 
кількості 105 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

2202909100 менш як 0,2 мас. % 6,4% + 
51,23 

євро/100кг

0 +14,39 євро/100 кг/нетто 

2202909500 0,2 мас. % або більше, але 
менш як 2 мас. % 

5,5% + 
40,79 

євро/100кг

0 +12,19 євро/100 кг/нетто 

2202909900 2 мас. % або більше 5,4% + 
47,44 

євро/100кг

Тарифна квота для ГС 21061080, 
22029099 у кількості 50 тонн/рік 
(100% зниження у межах квоти) 

2204101100 champagne (шампанське) 70 20% зниження 

2204109100 asti spumante (асті спуманте) 70 20% зниження 

2204109300 інші 70 5 

2204109400 p захищеною географічною 
ознакою (protected 
geographical indication, pgi) 

70 20% зниження 

2204109600 інші 70 5 

2204109800 інші 70 5 

2204210600 p захищеним 
найменуванням за 
походженням (protected 
designation of origin, pdo) 

70 20% зниження 

2204210700 p захищеною географічною 
ознакою (protected 
geographical indication, pgi) 

70 20% зниження 

2204210800 інші 70 5 

2204210900 інші 70 5 

2204211100 ельзаське (alsace) 70 20% зниження 

2204211200 бордо (bordeaux) 70 20% зниження 

2204211300 бургундське (bourgogne) 70 20% зниження 

2204211700 долина луари (val de loire) 70 20% зниження 

2204211800 мозель-саар-рувер (mosel-
saar-ruwer) 

70 20% зниження 

2204211900 пфальц (pfalz) 70 20% зниження 

2204212200 рейнхесен (rheinhessen) 70 20% зниження 

2204212300 токайське (tokay) 70 20% зниження 

2204212400 лаціо (lazio) 70 20% зниження 

2204212600 тосканське (toscana) 70 20% зниження 

2204212700 трентіно (trentino), альто 
адідже (alto adige) і фріулі 
(friuli) 

70 20% зниження 
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2204212800 венето (veneto) 70 20% зниження 

2204213200 вино верде (vinho verde) 70 20% зниження 

2204213400 пенедес (penedes) 70 20% зниження 

2204213600 ріоя (rioja) 70 20% зниження 

2204213700 валенсія (valencia) 70 20% зниження 

2204213800 інші 70 20% зниження 

2204214200 бордо (bordeaux) 70 20% зниження 

2204214300 бургундське (bourgogne) 70 20% зниження 

2204214400 божоле (beaujolais) 70 20% зниження 

2204214600 кот дю рон (du ) 70 20% зниження 

2204214700 лангедок-русільйон 
(languedoc-roussillon) 

70 20% зниження 

2204214800 долина луари (val de loire) 70 20% зниження 

2204216200 п'ємонт (piemonte) 70 20% зниження 

2204216600 тосканське (toscana) 70 20% зниження 

2204216700 трентіно (trentino) і альто 
адідже (alto adige) 

70 20% зниження 

2204216800 венето (veneto) 70 20% зниження 

2204216900 дао (), берада (bairrada) і 
дуро (douro) 

70 20% зниження 

2204217100 навара (navarra) 70 20% зниження 

2204217400 пенедес () 70 20% зниження 

2204217600 ріоя (rioja) 70 20% зниження 

2204217700 вальдепеніас (valdepenas) 70 20% зниження 

2204217800 інші 70 5 

2204217900 білі 70 5 

2204218000 інші 70 5 

2204218100 білі 70 5 

2204218200 інші 70 5 

2204218300 білі 70 5 

2204218400 інші 70 5 

2204218500 мадера (madeira) і мускатель 
сетюбаль (moscatel de 
setubal) 

70 20% зниження 

2204218600 херес (sherry) 70 20% зниження 

2204218700 марсала (marsala) 70 20% зниження 

2204218800 самос (samos) і мускат 
лемнос (muscat de lemnos) 

70 20% зниження 

2204218900 портвейн (port) 70 20% зниження 
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2204219000 інші 70 20% зниження 

2204219100 інші 70 20% зниження 

2204219200 з фактичною концентрацією 
спирту більш як 22 об. % 

70 20% зниження 

2204219300 білі 70 5 

2204219400 інші 70 5 

2204219500 білі 70 5 

2204219600 інші 70 5 

2204219700 білі 70 5 

2204219800 інші 70 5 

2204291000 вина, крім зазначених у 
товарній підпозиції 2204 10, 
у пляшках з 
"грибоподібними" корками, 
які підтримуються за 
допомогою кріплень чи 
зав'язок; вина в іншій тарі, з 
надмірним тиском не менш 
як 1 бар, але менш як 3 бари 
при температурі 20° c, який 
зумовлений розчиненим 
діоксидом вуглецю 

70 20% зниження 

2204291100 токайське (tokay) 70 20% зниження 

2204291200 бордо (bordeaux) 70 20% зниження 

2204291300 бургундське (bourgogne) 70 20% зниження 

2204291700 долина луари (val de loire) 70 20% зниження 

2204291800 інші 70 20% зниження 

2204294200 бордо (bordeaux) 70 20% зниження 

2204294300 бургундське (bourgogne) 70 20% зниження 

2204294400 божоле (beaujolais) 70 20% зниження 

2204294600 кот дю рон (du ) 70 20% зниження 

2204294700 лангедок-русільйон 
(languedoc-roussillon) 

70 20% зниження 

2204294800 долина луари (val de loire) 70 20% зниження 

2204295800 інші 70 5 

2204297900 білі 70 5 

2204298000 інші 70 5 

2204298100 білі 70 5 

2204298200 інші 70 5 

2204298300 білі 70 5 

2204298400 інші 70 5 

2204298500 мадера (madeira) і мускатель 70 20% зниження 
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сетюбаль (moscatel de 
setubal) 

2204298600 херес (sherry) 70 20% зниження 

2204298700 марсала (marsala) 70 20% зниження 

2204298800 самос (samos) і мускат 
лемнос (muscat de lemnos) 

70 20% зниження 

2204298900 портвейн (port) 70 20% зниження 

2204299000 інші 70 5 

2204299100 інші 70 5 

2204299200 з фактичною концентрацією 
спирту більш як 22 об. % 

70 20% зниження 

2204299300 білі 70 5 

2204299400 інші 70 5 

2204299500 білі 70 5 

2204299600 інші 70 5 

2204299700 білі 70 5 

2204299800 інші 70 5 

2204301000 в процесі бродіння або 
бродіння якого зупинено 
іншим шляхом, ніж додання 
спирту 

21,3 20% зниження 

2204309200 концентроване 21,3 20% зниження 

2204309400 інші 21,3 20% зниження 

2204309600 концентроване 21,3 20% зниження 

2204309800 інші 21,3 20% зниження 

2206001000 пікет 70 20% зниження 

2206003100 сидр і перрі 70 50% зниження 

2206003900 інші 70 5 

2206005100 сидр і перрі 70 5 

2206005900 інші 70 20% зниження 

2206008100 сидр і перрі 70 20% зниження 

2206008900 інші 70 20% зниження 

2207100010 отримують із 
сільськогосподарської 
продукції 

30 Тарифна квота для ГС 220710, 
220720, 22089091, 22089099  у 
кількості 5235 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)   

Ex 220710001011 спирт етиловий (розлив) 25 Тарифна квота для ГС 220710, 
220720, 22089091, 22089099  у 
кількості 5235 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)   

2207100090 інші 19,2 
євро/гл 

Тарифна квота для ГС 220710, 
220720, 22089091, 22089099  у 
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кількості 5235 тонн/рік (100% 
зниження у межах квоти)   

2207200010 отримують із 
сільськогосподарської 
продукції 

15 Тарифна квота для ГС 220710, 
220720, 22089091, 22089099  у 
кількості 5235 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)   

Ex 220720001013 спирт етиловий (розлив) 10 Тарифна квота для ГС 220710, 
220720, 22089091, 22089099  у 
кількості 5235 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)   

2208909110 отримують із 
сільськогосподарської 
продукції 

70 Тарифна квота для ГС 220710, 
220720, 22089091, 22089099  у 
кількості 5235 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)   

2208909910 отримують із 
сільськогосподарської 
продукції 

70 Тарифна квота для ГС 220710, 
220720, 22089091, 22089099  у 
кількості 5235 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти)   

2209001100 2 л або менше 39 20% зниження 

2209001900 більш як 2 л 39 20% зниження 

2209009100 2 л або менше 39 20% зниження 

2209009900 більш як 2 л 39 20% зниження 

2302400200 з вмістом крохмалю не 
більш як 35 мас. % 

13,5 50% зниження 

2302400800 інші 13,5 50% зниження 

2302401000 з вмістом крохмалю не 
більш як 28 мас. % і в яких 
частка продукту, що 
пройшов крізь сито з 
діаметром вічка 0,2 мм, не 
перевищує 10 мас. % або в 
яких частка продукту, що 
пройшов крізь це ж сито, 
має зольність у перерахунку 
на суху речовину 1,5 мас. % 
чи більше 

13,5 50% зниження 

2302409000 інші 13,5 50% зниження 

2304000000 макуха та інші тверді 
відходи і залишки, одержані 
під час вилучення соєвої 
олії, мелені або немелені, 
негранульовані або 
гранульовані 

13,5 50% зниження 

2305000000 макуха та інші тверді 
відходи і залишки, одержані 
під час вилучення 
арахісової олії, мелені або 
немелені, негранульовані 

13 50% зниження 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

або гранульовані 

2306100000 з насіння бавовнику 13,5 50% зниження 

2306200000 з насіння льону 13,5 50% зниження 

2306300000 з насіння соняшнику 13,5 50% зниження 

2306410000 з насіння свиріпи або ріпаку 
з низьким вмістом ерукової 
кислоти 

13,5 50% зниження 

2306490000 інші 13,5 50% зниження 

2306500000 з кокосових горіхів або 
копри 

13 50% зниження 

2306600000 зз навколоплідника або ядра 
горіха олійної пальми 

13 50% зниження 

2306900500 із зародків зерен кукурудзи 13 50% зниження 

2306901100 з вмістом 3 мас. % або 
менше оливкової олії 

13 50% зниження 

2306901900 з вмістом понад 3 мас. % 
оливкової олії 

13 50% зниження 

2306909000 інші 13 50% зниження 

2307001100 із загальною концентрацією 
спирту не більш як 7,9 мас. 
%, з вмістом сухої речовини 
не менш як 25 мас. % 

13 50% зниження 

2307001900 інші 13 50% зниження 

2307009000 винний камінь 13 50% зниження 

2309101100 без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом 
менш як 10 мас. % цих 
продуктів 

8,5 3 

2309101300 з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. 
% молочних продуктів 

8,5 3 

2309101500 з вмістом 50 мас. % або 
більше, але менш як 75 мас. 
% молочних продуктів 

8,5 3 

2309101900 з вмістом 75 мас. % або 
більше молочних продуктів 

8,5 3 

2309103100 без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом 
менш як 10 мас. % цих 
продуктів 

8,5 3 

2309103300 з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. 
% молочних продуктів 

8,5 3 

2309103900 з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

8,5 3 
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2309105100 без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом 
менш як 10 мас. % цих 
продуктів 

8,5 3 

2309105300 з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. 
% молочних продуктів 

8,5 3 

2309105900 з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

8,5 3 

2309107000 без вмісту крохмалю, 
глюкози або сиропу 
глюкози, мальтодекстрину 
або сиропу 
мальтодекстрину, але з 
вмістом молочних 
продуктів 

8,5 3 

2309109000 інші 8,5 3 

2309901000 розчинні рибні продукти 
або продукти з морських 
ссавців 

7,8 3 

2309902000 продукти, зазначені в 
додатковій примітці 5 до 
цієї групи 

7,8 3 

2309903100 без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом 
менш як 10 мас. % цих 
продуктів 

7,8 3 

2309903300 з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. 
% молочних продуктів 

7,8 3 

2309903500 з вмістом 50 мас. % або 
більше, але менш як 75 мас. 
% молочних продуктів 

7,8 3 

2309903900 з вмістом 75 мас. % або 
більше молочних продуктів 

7,8 3 

2309904100 без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом 
менш як 10 мас. % цих 
продуктів 

7,8 3 

2309904300 з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. 
% молочних продуктів 

7,8 3 

2309904900 з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

7,8 3 

2309905100 без вмісту молочних 
продуктів або з вмістом 
менш як 10 мас. % цих 
продуктів 

7,8 3 
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2309905300 з вмістом 10 мас. % або 
більше, але менш як 50 мас. 
% молочних продуктів 

7,8 3 

2309905900 з вмістом 50 мас. % або 
більше молочних продуктів 

7,8 3 

2309907000 без вмісту крохмалю, 
глюкози або сиропу 
глюкози, мальтодекстрину 
або сиропу 
мальтодекстрину, але з 
вмістом молочних 
продуктів 

7,8 3 

2309909100 буряковий жом з добавкою 
меляси 

7,8 3 

2309909690 інші 7,8 3 

2401103500 світлий тіньового сушіння 25 Виключення 

2401106000 тютюн типу орієнталь 
сонячного сушіння 

25 Виключення 

2401107000 тютюн темний тіньового 
сушіння 

25 Виключення 

2401108500 тютюн вогневого сушіння 25 Виключення 

2401109500 інший тютюн  25 Виключення 

2401203500 світлий тіньового сушіння 25 Виключення 

2401206000 тютюн типу орієнталь 
сонячного сушіння 

25 Виключення 

2401207000 тютюн темний тіньового 
сушіння 

25 Виключення 

2401208500 тютюн вогневого сушіння 25 Виключення 

2401209500 інший тютюн  25 Виключення 

2401300000 тютюнові відходи 25 Виключення 

3302102900 інші 9+T2 
євро/100 
кг/нетто 

0 + T2 євро/100 кг/нетто 

3505101000 декстрини 9+1,76 
євро/100 
кг/нетто 

0+1,76 євро/100 кг/нетто 

3505109000 інші 9+4,3 
євро/100 
кг/нетто 

0+4,3 євро/100 кг/нетто 

3505109000 інші 9+4,3 
євро/100 
кг/нетто 

0+4,3 євро/100 кг/нетто 

3505201010 Léicome 8,3+1,39 
євро/100 
кг/нетто 

0+1,39 євро/100 кг/нетто 
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3505201090 інші 8,3+1,39 
євро/100 
кг/нетто 

0+1,39 євро/100 кг/нетто 

3505203010 Léicome 8,3+2,76 
євро/100 
кг/нетто 

0+2,76 євро/100 кг/нетто 

3505203090 інші 8,3+2,76 
євро/100 
кг/нетто 

0+2,76 євро/100 кг/нетто 

3505205010 Léicome 8,3+4,39 
євро/100 
кг/нетто 

0+4,39 євро/100 кг/нетто 

3505205090 інші 8,3+4,39 
євро/100 
кг/нетто 

0+4,39 євро/100 кг/нетто 

3505209010 Léicome 8,3+5,49 
євро/100 
кг/нетто 

0+5,49 євро/100 кг/нетто 

3505209090 інші 8,3+5,49 
євро/100 
кг/нетто 

0+5,49 євро/100 кг/нетто 

3809101000 із вмістом цих речовин 
менш як 55 мас. % 

8,3+2,76 
євро/100 
кг/нетто 

0+2,76 євро/100 кг/нетто 

3809103000 із вмістом цих речовин 55 
мас. % або більше, але 
менш як 70 мас. % 

8,3+3,84 
євро/100 
кг/нетто 

0+3,84 євро/100 кг/нетто 

3809105000 із вмістом цих речовин 70 
мас. % або більше, але 
менш як 83 мас. % 

8,3+4,68 
євро/100 
кг/нетто 

0+4,68 євро/100 кг/нетто 

3809109000 із вмістом цих речовин 83 
мас. % або більше 

8,3+3,67 
євро/100 
кг/нетто 

0+3,67 євро/100 кг/нетто 

3918101000 що складаються з основи, 
просоченої або покритої 
полівінілхлоридом: 

6,5 3 

3920202100 біаксеально орієнтовані 6,5 3 

3920510000 з поліметилметакрилату 6,5 3 

3920621900 інші 6,5 3 

3920629000 завтовшки більш як 0,35 мм 6,5 3 

3921110000 з полімерів стиролу 6,5 3 

3921131000 гнучкі: 6,5 3 

3921906000 з продуктів поліприєднання 
(адитивної полімеризації) 

6,5 3 

3921909090 інші 6,5 3 
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3923210000 з полімерів етилену 6,5 3 

3923501000 кришки та ковпачки для 
закупорювання пляшок 

6,5 3 

3925300000 віконниці, штори 
(включаючи венеційські 
жалюзі), аналогічні вироби 
та їх частини 

6,5 3 

3925901000 фітинги та кріпильні 
комплекти, призначені для 
постійного встановлення 
в/або на дверях, вікнах, 
східцях, стінах або інших 
частинах будинків 

6,5 3 

3925902000 магістральні, канальні та 
кабельні лотки, жолоби для 
електричних мереж 

6,5 3 

3925908000 інші 6,5 3 

6910100000 з порцеляни або фарфору 7 5 

7010901010 для транспортування або 
упаковування товарів 

5 3 

7010901090 інші 5 3 

7010904100 0 л або більше 5 3 

7010904300 більш як 0,33 л, але менш як 
1 л 

5 3 

7010905100 0 л або більше 5 3 

7010905300 більш як 0,33 л, але менш як 
1 л 

5 3 

7010906100 0,25 л або більше 5 3 

7010907100 більш як 0,055 л 5 3 

7010907900 не більш як 0,055 л 5 3 

7207111100 з автоматної сталі 22,4 30% зниження 

7207111400 завтовшки не більш як 130 
мм 

22,4 30% зниження 

7207111600 завтовшки понад 130 мм 22,4 30% зниження 

7207121000 катані або одержані 
безперервним литтям 

22,4 30% зниження 

7207191200 катані або одержані 
безперервним литтям 

22,4 30% зниження 

Ex 720719120010 з автоматної сталі 12 30% зниження 

Ex 720719800011  катані або одержані 
безперервним литтям 

12 30% зниження 

7207201100 з автоматної сталі 22,4 30% зниження 

7207201500 вуглецю 0,25 % або більше, 
але менш як 0,6 % 

22,4 30% зниження 
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Категорія/Преференційний 
режим 

7207201700 вуглецю 0,6 % або більше 22,4 30% зниження 

7207203200 катані або одержані 
безперервним литтям 

22,4 30% зниження 

7207205200 катані або одержані 
безперервним литтям 

12 30% зниження 

Ex 720720801011  катані або одержані 
безперервним литтям 

12 30% зниження 

Ex 720720809011  катані або одержані 
безперервним литтям 

12 30% зниження 

7208100010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

13 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208100090 інші 13 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208250010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208250090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208260010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208260090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208270010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208270090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208360010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208360090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208370010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208370090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208380010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 
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режим 

зниження у межах квоти) 

7208380090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208390010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208390090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208400010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

13 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208400090 інші 13 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208512010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208512030 великої площі 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208512090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208519110 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208519190 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208519810 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208519830 великої площі 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208519890 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208521010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208521090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208529110 з масовою часткою вуглецю 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 
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0,6 % або більше зниження у межах квоти) 

7208529190 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208529910 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208529990 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208531010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208531090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208539010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208539090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208540010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208540090 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208902010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7208902020 інші 9 Тарифна квота для ГС 7208 у 
кількості 120000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7209150010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209150090 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209161000 "електротехнічний" 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209169010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209169090 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 
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межах квоти 6%) 

7209171000 "електротехнічний" 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209179010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209179090 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209181000 "електротехнічний" 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209189110 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209189190 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209189910 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209189990 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209250010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209250090 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209261000 "електротехнічний" 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209269010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209269090 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209271000 "електротехнічний" 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209279010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209279090 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 
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7209281000 "електротехнічний" 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209289010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209289090 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209902011 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

7209902019 інші 10 Тарифна квота для ГС 7209 у 
кількості 70000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 6%) 

Ex 721011001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721011009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721012200011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721012801011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721012809011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721020001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721020009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 

15 30% зниження 
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(включаючи квадрат) 

Ex 721030001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721030009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721041001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721041009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721049001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721049009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721050001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721050009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721061001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721061009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 

15 30% зниження 
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Ex 721069001011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721069009011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721070100011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721070801011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721070809011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721090301011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721090309011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721090401011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721090409011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

Ex 721090801011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 

15 30% зниження 
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(включаючи квадрат) 

Ex 721090809011 без подальшого оброблення, 
крім обробки поверхні або 
просто нарізані у форми, 
відмінні від прямокутної 
(включаючи квадрат) 

15 30% зниження 

7211130011 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 30% зниження 

7211130019 інші 15 30% зниження 

7211130020 катанка (крім з масовою 
часткою вуглецю 0,6 % або 
більше) 

15 30% зниження 

7211130031 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 30% зниження 

7211130039 інші 15 30% зниження 

7211140010 прокат (крім з масовою 
часткою вуглецю 0,6 % або 
більше) 

15 30% зниження 

Ex 721114002111 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721114002911 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

7211140031 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 30% зниження 

7211140039 інші 15 30% зниження 

7211140041 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 30% зниження 

7211140049 інші 15 30% зниження 

7211140050 катанка (крім з масовою 
часткою вуглецю 0,6 % або 
більше) 

15 30% зниження 

7211190010 прокат (крім з масовою 
часткою вуглецю 0,6 % або 
більше) 

15 30% зниження 

7211190021 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 30% зниження 

7211190029 інші 15 30% зниження 

7211190031 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 30% зниження 

7211190039 інші 15 30% зниження 

7211190050 катанка (крім з масовою 
часткою вуглецю 0,6 % або 
більше) 

15 30% зниження 

Ex 721123209011 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721123809012 завширшки не більш  як 500 
мм 

15 30% зниження 
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7211290021 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 30% зниження 

7211290029 інші 15 30% зниження 

Ex 721190202111 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721190202911 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721190802111 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721190802911 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

7212101000 біла жерсть без подальшого 
оброблення, крім 
оброблення поверхні 

15 30% зниження 

Ex 721210901111 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721210901911 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721220001111 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721220001911 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721230001111 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721230001911 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721240201111  біла жерсть без подальшого 
оброблення, крім  
лакованого 

15 30% зниження 

Ex 721240201121 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721240201911  біла жерсть без подальшого 
оброблення, крім  
лакованого 

15 30% зниження 

Ex 721240202111  біла жерсть без подальшого 
оброблення, крім  
лакованого 

15 30% зниження 

Ex 721240202911  біла жерсть без подальшого 
оброблення, крім  
лакованого 

15 30% зниження 

Ex 721240801011 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721240809011 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721250901011 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721250901019 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721250909011 без подальшого оброблення, 
ніж поверхнева обробка 

15 30% зниження 

Ex 721250909019 без подальшого оброблення, 15 30% зниження 
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ніж поверхнева обробка 

Ex 721260001111 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721260001121 гарячекатаний (без 
подальшої обробки, ніж 
плакований) 

15 30% зниження 

Ex 721260001911 завширшки понад  500 мм 15 30% зниження 

Ex 721260001921 гарячекатаний (без 
подальшої обробки, ніж 
плакований) 

15 30% зниження 

7213100000 що мають вм'ятини, ребра, 
канавки або інші рельєфи, 
створені під час 
прокатування 

12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213200000 інші, з автоматної сталі 12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213911000 для армування бетону 12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213912000 для зміцнювання шинного 
корду 

11,9 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213914100 з масовою часткою вуглецю 
0,06 % або менше 

12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213914900 з масовою часткою вуглецю 
понад 0,06 %, але менш як 
0,25 % 

12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213917010 з масовою часткою вуглецю 
0,25 % або більше, але менш 
як 0,6 % 

12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213917090 інші 11,9 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213919000 з масовою часткою вуглецю 
понад 0,75 % 

11,9 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213991000 з масовою часткою вуглецю 
менш як 0,25 % 

12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213999010 з масовою часткою вуглецю 
0,25 % або більше, але менш 
як 0,6 % 

12 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7213999090 інші 11,9 Тарифна квота для ГС 7213 у 
кількості 50000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214200000 що мають вм'ятини, ребра, 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
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борозни або інші рельєфи, 
створені під час 
прокатування, або ті, що 
зазнали кручення після 
прокатування 

кількості 100000 тонн/рік (мито у 
межах квоти 10%) 

7214300000 інші, з автоматної сталі  15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214911000 з масовою часткою вуглецю 
менш як 0,25 % 

15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214919000 з масовою часткою вуглецю 
0,25 % або більше 

15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214991000 для армування бетону 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214993100 80 мм або більше 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214993900 менш як 80 мм 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214995000 інші 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214997100 80 мм або більше 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214997900 менш як 80 мм 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214999510 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

7214999590 інші 15 Тарифна квота для ГС 7214 у 
кількості 100000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 10%) 

Ex 721590000011 інший 14 30% зниження 

7216100010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216100090 інші 17 20% зниження 

7216210010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216210090 інші 17 20% зниження 

7216220010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 
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7216220090 інші 17 20% зниження 

7216311010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216311090 інші 17 20% зниження 

7216319010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216319090 інші 17 20% зниження 

7216321110 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216321190 інші 17 20% зниження 

7216321910 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216321990 інші 17 20% зниження 

7216329110 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216329190 інші 17 20% зниження 

7216329910 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216329990 інші 17 20% зниження 

7216331010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216331090 інші 17 20% зниження 

7216339010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216339090 інші 17 20% зниження 

7216401010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216401090 інші 17 20% зниження 

7216409010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216409090 інші 17 20% зниження 

7216501010 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216501090 інші 17 20% зниження 

7216509100 штабобульб 7 20% зниження 

7216509910 з масовою часткою вуглецю 
0,6 % або більше 

17 20% зниження 

7216509991 Z профіль 17 20% зниження 

7216509999 інші 3,1 20% зниження 

Ex 721699001011 без подальшого оброблення, 
ніж гарячекатані або 
гарячетягнуті (плаковані) 

7 20% зниження 
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Ex 721699009011 без подальшого оброблення, 
ніж гарячекатані або 
гарячетягнуті (плаковані) 

7 20% зниження 

7218100000 зливки та інші первинні 
форми 

0,7 Тарифна квота для ГС 7218 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7218911000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

0,7 Тарифна квота для ГС 7218 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7218918000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

0,7 Тарифна квота для ГС 7218 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7218991100 катана або одержана 
безперервним литтям 

0,7 Тарифна квота для ГС 7218 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7218992000 катана або одержана 
безперервним литтям 

0,7 Тарифна квота для ГС 7218 у 
кількості 1000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219110000 завтовшки понад 10 мм 2 Виключення 

7219121000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Виключення 

7219129000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Виключення 

7219131000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Виключення 

7219139000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Виключення 

7219141000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Виключення 

7219149000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Виключення 

7219211000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Виключення 

7219219000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Виключення 

7219221000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Виключення 

7219229000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Виключення 

7219230000 завтовшки 3 мм або більше, 
але менш як 4,75 мм 

2 Виключення 

7219240000 завтовшки менш як 3 мм 2 Виключення 

7219310000 завтовшки 4,75 мм або 
більше 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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7219321000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219329000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219331000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219339000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219341000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219349000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219351000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219359000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

2 Тарифна квота для ГС 721931, 
721932, 721933, 721934, 721935 у 
кількості 10000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7219902000 перфорований 2 Виключення 

7220110000 завтовшки 4,75 мм або 
більше 

2 Виключення 

7220120000 завтовшки менш як 4,75 мм 2 Виключення 

7220202100 2,5 % або більше нікелю 2 Тарифна квота для ГС 722020 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7220202900 нікелю менш як 2,5 % 2 Тарифна квота для ГС 722020 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7220204100 2,5 % або більше нікелю 2 Тарифна квота для ГС 722020 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7220204900 нікелю менш як 2,5 % 2 Тарифна квота для ГС 722020 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 
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7220208100 2,5 % або більше нікелю 2 Тарифна квота для ГС 722020 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7220208900 нікелю менш як 2,5 % 2 Тарифна квота для ГС 722020 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7220902000 перфорований 2 Виключення 

7220908000 інший 2 Виключення 

7221001000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

3 Тарифна квота для ГС 7221 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7221009000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

3 Тарифна квота для ГС 7221 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222111100 2,5 % або більше нікелю 3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222111900 менш як 2,5 % нікелю 3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222118100 2,5 % або більше нікелю 3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222118900 нікелю менш як 2,5 % 3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222191000 з масовою часткою нікелю 
2,5 % або більше 

3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222199000 з масовою часткою нікелю 
менш як 2,5 % 

3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222309700 інші 3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7222401000 без подальшого оброблення, 
крім гарячого прокатування, 
гарячого волочіння або 
пресування 

3 Тарифна квота для ГС 7222 у 
кількості 5000 тонн/рік (100% 

зниження у межах квоти) 

7224101000 інструментальної сталі 3 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

7224109000 інші 3 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

7224900200 інструментальної сталі 3 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 
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зниження у межах квоти) 

7224900300 із сталі швидкорізальної 14 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

7224900500 з масовою часткою вуглецю 
0,7 % або менше і марганцю 
0,5 % або більше, але не 
більш як 1,2 %, та кремнію 
0,6 % або більше, але не 
більш як 2,3 %; з вмістом 
бору 0,0008 % або більше за 
умови, що ніякий інший 
елемент не досягає 
мінімального вмісту, 
наведеного у примітці 1 (f) 
до цієї групи 

14 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

7224900700 інші 14 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

7224901400 інші 14 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

7224903100 з масовою часткою вуглецю 
0,9 % або більше, але не 
більш як 1,15 %, і хрому 0,5 
% або більше, але не більш 
як 2 %, та за наявності 
молібдену 0,5 % або менше 

4,2 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

7224903800 інші 4,2 Тарифна квота для ГС 7224 у 
кількості 15000  тонн/рік (30% 

зниження у межах квоти) 

Ex 722511000000 текстурований з 
орієнтованим зерном 

6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225191000 гарячекатаний 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

Ex 722519900000 холоднокатана 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225301000 з інструментальної сталі 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225303000 із сталі швидкорізальної 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225401200 з інструментальної сталі 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 
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7225401500 із сталі швидкорізальної 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225404000 завтовшки понад 10 мм 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225406000 завтовшки 4,75 мм або 
більше, але не більш як 10 
мм 

6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225409000 завтовшки менш як 4,75 мм 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225502000 із сталі швидкорізальної 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225508000 інший 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

Ex 722550800012 інший 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

7225910000 електролітично 
оцинкований 

6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

Ex 722592000010 інакше оцинкований 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

Ex 722599000010 інший 6 Тарифна квота для ГС 7225 у 
кількості 20000 тонн/рік (мито у 

межах квоти 3%) 

Ex 722611000010 текстурований з 
орієнтованим зерном 

6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

7226191000 без подальшого оброблення, 
крім гарячого прокатування 

6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

Ex 722619800011 інший 6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

7226200000 із сталі швидкорізальної 6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

Ex 722691200000  з інструментальної сталі 6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

7226919100 завтовшки 4,75 мм або 
більше 

6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 
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7226919900 завтовшки менш як 4,75 мм 6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

7226920000 без подальшого оброблення, 
крім холодного 
прокатування (обтиснення у 
холодному стані) 

6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

7226991000 електролітично 
оцинкований 

6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

7226993000 інакше оцинкований 6 Тарифна квота для ГС 7226 у 
кількості 5000 тонн/рік (мито у межах 

квоти 4%) 

7227100000 із сталі швидкорізальної 6 50% зниження 

7227200000 із сталі кремнієво-
марганцевої 

8 50% зниження 

7227901000 з масовою часткою бору 
0,0008 % або більше, при 
цьому ніякий інший 
елемент не досягає 
мінімального вмісту, 
наведеного у примітці 1 (f) 
до цієї групи 

3 50% зниження 

7227905000 з масовою часткою вуглецю 
0,9 % або більше, але не 
більш як 1,15 %, і хрому 0,5 
% або більше, але не більш 
як 2 %, та за наявності 
молібдену 0,5 % або менше 

3 50% зниження 

7227909500 інші 3 50% зниження 

7228102000 без подальшого оброблення, 
крім гарячого прокатування, 
гарячого волочіння або 
пресування; гарячекатані 
або гарячетягнуті або 
пресовані, без подальшого 
оброблення, крім 
плакування 

7 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228201000 прямокутного (крім 
квадратного) поперечного 
перерізу, прокатані за 
чотирма гранями 

10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228209100 без подальшого оброблення, 
крім гарячого прокатування, 
гарячого волочіння або 
пресування; гарячекатані, 
гарячетягнуті або пресовані, 
без подальшого оброблення, 
крім плакування 

10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 
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7228302000 з інструментальної сталі 10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228304100 круглого поперечного 
перерізу діаметром 80 мм 
або більше 

10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228304900 інші 10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228306100 80 мм або більше 10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228306900 менш як 80 мм 10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228307000 прямокутного (крім 
квадратного) поперечного 
перерізу, прокатані за 
чотирма гранями 

10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228308900 інші 10 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228701000 без подальшого оброблення, 
крім гарячого прокатування, 
гарячого волочіння або 
пресування 

9 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7228800000 прутки та бруски 
порожнисті для буріння 

3,6 Тарифна квота для ГС 7228 у 
кількості 5000 тонн/рік  (50% 

зниження у межах квоти) 

7301100000 палі шпунтові 0 Виключення 

Ex 730110000011  палі шпунтові 10 Виключення 

Ex 730110000012  палі шпунтові 10 Виключення 

7302102200 з масою погонного метра 36 
кг або більше 

7,5 Виключення 

7302102800 з масою погонного метра 
менш як 36 кг 

7,5 Виключення 

7302104000 рейки з жолобом 7,5 Виключення 

7302105000 інші 7,5 Виключення 

7302109000 що використовувалися 15 Виключення 

7302300000 рейки перекладні, 
хрестовини глухого 
перетинання, перекладні 
штанги та інші елементи 
з'єднання та розведення 
рейок 

2,7 Виключення 

7302400000 накладки стикові та 0 Виключення 
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підкладки опорні 

Ex 730240000011 закатаний 7,5 Виключення 

7302900010 направляюча рейка 
(контррейка) 

7,5 Виключення 

7302900020 шпала 7,5 Виключення 

7303001000 труби і трубки, які 
використовуються у 
системах, що працюють під 
тиском 

3,2 Виключення 

7303009000 інші 3,2 Виключення 

7407100000 з міді рафінованої 4,8 7 

7407211000 прутки та бруски 4,8 7 

7407290000 інші 4,8 7 

7408110000 з найбільшим розміром 
поперечного перерізу понад 
6 мм 

4,8 7 

7408191000 з найбільшим розміром 
поперечного перерізу понад 
0,5 мм 

4,8 7 

7408199000 з найбільшим розміром 
поперечного перерізу не 
більш як 0,5 мм 

4,8 7 

7408210000 із сплавів на основі міді та 
цинку (латуні) 

4,8 7 

7408220000 із сплавів на основі міді та 
нікелю (купронікелю) або із 
сплавів на основі міді, 
нікелю та цинку 
(нейзильберу) 

4,8 7 

7408290000 інший 4,8 7 

7409110000 у рулонах 4,8 7 

7409190000 інші 4,8 7 

7409210000 у рулонах 4,8 7 

7409290000 інші 4,8 7 

7409310000 у рулонах 4,8 7 

7409390000 інші 4,8 7 

7409400000 із сплавів на основі міді та 
нікелю (купронікелю) або із 
сплавів на основі міді, 
нікелю та цинку 
(нейзильберу) 

4,8 7 

7409900000 з інших мідних сплавів 4,8 7 

7410110000 з міді рафінованої 5,2 7 

7410120000 з мідних сплавів 5,2 7 
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7410210000 з міді рафінованої 5,2 7 

7410220000 з мідних сплавів 5,2 7 

7411101000 прямі 4,8 7 

7411109000 інші 4,8 7 

7411211000 прямі 4,8 7 

7411219000 інші 4,8 7 

7411220000 із сплавів на основі міді та 
нікелю (купронікелю) або із 
сплавів на основі міді, 
нікелю та цинку 
(нейзильберу) 

4,8 7 

7411290000 інші 4,8 7 

7412100000 з рафінованої міді 5,2 7 

7412200000 з мідних сплавів 5,2 7 

7604101000 прутки та бруски 7,5 7 

7604109000 профілі 7,5 7 

7604210000 профілі порожнисті 7,5 7 

7604291000 прутки та бруски 7,5 7 

7604299000 профілі 7,5 7 

7606111000 пофарбовані, лаковані або 
покриті пластиком 

7,5 7 

7606119100 менш як 3 мм 7,5 7 

7606119300 2 мм або більше, але менш 
як 6 мм 

7,5 7 

7606119900 5 мм або більше 7,5 7 

7606122000 пофарбовані, лаковані або 
покриті пластиком 

7,5 7 

7606129200 менш як 3 мм 7,5 7 

7606129300 2 мм або більше, але менш 
як 6 мм 

7,5 7 

7606129900 5 мм або більше 7,5 7 

7606910000 з алюмінію нелегованого 7,5 7 

7606920000 з алюмінієвих сплавів 7,5 7 

7607111100 у рулонах масою не більш 
як 10 кг 

7,5 7 

7607111900 інша 7,5 7 

7607119000 завтовшки не менш як 0,021 
мм, але не більш як 0,2 мм 

7,5 7 

7607191000 завтовшки менш як 0,021 
мм 

7,5 7 

7607199000 завтовшки 0,021 мм або 
більше, але не більш як 0,2 

7,5 7 
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Категорія/Преференційний 
режим 

мм 

7607201000 завтовшки (без урахування 
основи) менш як 0,021 мм 

10 7 

7607209000 завтовшки (без урахування 
основи) 0,021 мм або 
більше, але не більш як 0,2 
мм 

7,5 7 

7612100000 ємності трубчасті, що 
деформуються 

6 7 

7612902000 тара, що використовується 
для аерозолів 

6 7 

7612909010 ємності трубчасті жорсткі 6 7 

7612909020 виду, що зазвичай 
використовується для 
транспортування або 
пакування товарів 

6 7 

7612909090 інші 6 7 

8211100000 набори різних виробів 8,5 5 

8211910000 ножі столові з фіксованим 
лезом 

8,5 5 

8211920000 інші ножі з фіксованим 
лезом 

8,5 5 

8211930000 ножі з нефіксованим лезом 8,5 5 

8211940000 леза 6,7 5 

8215103000 з корозійностійкої 
(нержавіючої) сталі 

8,5 5 

8215201000 з корозійностійкої 
(нержавіючої) сталі 

8,5 5 

8215991010 ручки з недорогоцінних 
металів 

8,5 5 

8215991090 інші 8,5 5 

8414510020 побутові 3,2 3 

8427201100 штабелювальні 
навантажувачі для нерівної 
місцевості з вилковим та 
іншими видами захвату 

4,5 3 

8427201900 інші 4,5 3 

8427209000 інші 4,5 3 

8482200000 підшипники роликові 
конічні, включаючи 
внутрішні конічні кільця з 
сепаратором та роликами, 
складені 

8 5 

8482300000 підшипники роликові 
сферичні 

8 5 



HS 2012 Опис товару Базова 
ставка 

Категорія/Преференційний 
режим 

8482500000 інші підшипники з 
циліндричними роликами 

8 5 

8482911000 ролики конічні 8 5 

8482919000 інші 7,7 5 

8482990000 інші 8 5 

8516500000 печі мікрохвильові 5 5 
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ДОДАТОК ІІ  
 

Винятки зі Статті ІІ.14 Мита на експорт та платежі з еквівалентною дією 
 
 

1. Україна не стягує мита при експорті до Туреччини наступної продукції:  
 

ГС коди 2012 Опис 
4101, 4102, 410390 Шкури необроблені великої рогатої худоби (овець, ягнят, 

інші) 
7401, 7402, 740312, 

740313, 740319, 
740321, 740322, 740329 

Мідь (сплави, заготівки)

721810 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших 
первинних формах 

7404, 7405, 7406, 
74181990,7419, 7503, 

7602, 7802, 7902, 810830 

Брухт чорних металів легований, брухт кольорових металів 
та напівфабрикати з них 

 
 

2. Україна не стягує мита при експорті до Туреччини товарів у розмірах, зазначених 
нижче:  

 
ГС коди 2012 Опис Кількість 

120600 Насіння соняшнику, подрібнене або 
неподрібнене: 

50.000 

 
Всі тарифні квоти розподіляються за принципом “перший прийшов – перший 
обслуговується” 

  

 



1 
 

ДОДАТОК ІІІ 
 

ГРАФІКИ СПЕЦИФІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПЕРЕЛІКИ ВИЛУЧЕНЬ З РЕЖИМУ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ 
 

ТАБЛИЦЯ В 
 

ГРАФІК СПЕЦИФІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТУРЕЧЧИНИ 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ 
 
1.    Постачання послуг у секторах або підсекторах, на які поширюється ця Угода і не зазначені в цьому Додатку, не бере на себе 
зобов’язань. 

 
2.  Незважаючи на статтю IV.5 (Доступ до ринку), недискримінаційні вимоги щодо типів організаційно-правової форми закладу не 
потребують вказувати в цьому Додатку для того, щоб вони підтримувалися або були прийняті Туреччиною. 

 
3. Без шкоди для Додатку про переміщення фізичних осіб, Türkiye не бере на себе жодних зобов'язань щодо в'їзду та тимчасового 
перебування категорій фізичних осіб, не зазначених у цьому розкладі, а також щодо внутрішньокорпоративних переміщених осіб, 
аспірантів, ділових відвідувачів та бізнесменів. продавці послуг у господарській діяльності, яка не лібералізована відповідно до статті 
IV.15. 
  
Зобов’язання Türkiye щодо внутрішньокорпоративних переміщених осіб, аспірантів, бізнес-відвідувачів і продавців ділових послуг не 
застосовуються у випадках, коли намір або наслідки їх тимчасової присутності полягають у тому, щоб перешкодити чи іншим чином 
вплинути на результат будь-якого трудового/управлінського спору чи переговорів. . 
  
Внутрішньокорпоративні переміщені особи, аспіранти, ділові відвідувачі та продавці ділових послуг, чиї в’їзд та тимчасове 
перебування дозволені, повинні дотримуватися імміграційного та трудового законодавства Туреччини. 
 
4. Визначаючи окремі сектори та підсектори, CPC означає Центральну класифікацію продуктів, викладену в Статистичній службі 
Організації Об’єднаних Націй, Статистичні документи, серія M, № 77, CPC Prov, 1991. Поштові/кур’єрські послуги визначені у 
відповідних стовпець сектора або підсектора. Фінансові послуги визначаються згідно з Додатком про фінансові послуги. 
  
5. Цей Додаток не включає заходи, що стосуються кваліфікаційних вимог і процедур, технічних стандартів і вимог до ліцензування, 
якщо вони не є обмеженням доступу до ринку або обмеженням національного режиму за змістом статей IV.5 і IV.6. Ці заходи 
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(наприклад, необхідно отримати ліцензію, зобов’язання щодо надання універсальних послуг, отримати визнання кваліфікації в 
регульованих секторах, а також скласти спеціальні іспити, включаючи мовні іспити, а також необхідно мати юридичне місце 
проживання, місцеву присутність або дані про локалізацію в території, на якій здійснюється господарська діяльність), навіть якщо вони 
не зазначені, у будь-якому випадку поширюються на постачальників послуг та послуг України. 
 
Умови та критерії, необхідні для отримання всіх дозволів та дозволів, зазначених у цьому списку, а також тих, які застосовуються для 
того, щоб стати членом усіх пов’язаних палат, не обмежують доступ до ринку та не кваліфікують національний режим у рамках Статей 
IV. 5 і IV.6. 
 
6. Ніщо в цьому Додатку не може тлумачитися таким, що завдає шкоди застосуванню будь-яких заходів відповідно до 
зовнішньоторговельного режиму та відповідних митних процедур Туреччини щодо товарів, відповідно до міжнародних угод, 
учасником яких є Туреччина. У зв'язку з цим, стосовно секторів послуг, підсекторів або видів діяльності, де імпорт та/або експорт 
товарів може бути невід'ємною частиною постачання послуг, таких як послуги з розподілу, послуги з технічного обслуговування та 
ремонту, а також послуги з технічного тестування та аналізу, будь-які відповідні зовнішньоторговельні та/або митні заходи 
продовжують застосовуватися, навіть якщо вони не зазначені в переліку, до послуг та постачальників послуг України. 
 
7. Права та обов'язки, що випливають з цього Додатка, не мають самовиконавчої дії і, таким чином, не надають жодних прав 
безпосередньо фізичним або юридичним особам. 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб  
 
Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного 

режиму 
Додаткові зобов’язання 

І. ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
УСI СЕКТОРИ, ЩО 
ВКЛЮЧЕНI ДО ЦЬОГО 
ГРАФIКУ 

3) Немає для створення або придбання 
комерційних компаній відповідно до 
Комерційного кодексу Туреччини та 
Закону про прямі іноземні інвестиції. 
Без зобов'язань для створення або 
придбання будь-якого іншого типу 
юридичної особи. 

Відкриття офісу зв'язку компанією, 
організованою відповідно до 
законодавства іноземного уряду, 
здійснюється з дозволу Міністерства 
промисловості та технологій, за умови, 
що вони не займаються комерційною 
діяльністю в Туреччині. 

 
Придбання нерухомості: 
3) Відповідно до Закону про земельні 

реєстри компаніям з іноземним 
капіталом дозволяється набувати 
нерухомість у Туреччині для 
здійснення підприємницької 
діяльності, зазначеної в статуті їхнього 
підприємства. Однак придбання у 
військових зонах (військово-
заборонених зонах, зонах військової 
безпеки та стратегічних зонах) та 
спеціальних зонах безпеки вимагають 
дозволу від військових органів 
Туреччини та відповідного 
губернаторства провінції відповідно. 

 
1.3.4) Без обмежень для придбання 

нерухомості іноземними фізичними та 
юридичними особами, організованими 

 
3) Філіали 
Створення філії компанією, 
організованою згідно із 
законодавством іноземного уряду, 
вимагає призначення представника 
фізичної особи з місцем проживання в 
Туреччині, який належним чином 
уповноважений компанією для 
повного її представництва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

згідно із законодавством іноземного 
уряду. 

 
 Комунальні підприємства: 

Економічна діяльність, що 
розглядається як комунальні послуги 
на національному або місцевому рівні, 
може бути об'єктом державних 
монополій або виключних прав, 
наданих приватним операторам. 

  

  
4) Без зобов'язань, за винятком заходів 

щодо в'їзду та тимчасового 
перебування фізичних осіб таких 
категорій: 

I. Внутрішньокорпоративні переміщені 
особи – фізичні особи, які працюють у 
юридичній особі України не менше 
одного року та тимчасово переведені в 
одну з її дочірніх, філій чи філій на 
території Туреччини. Зацікавлена 
фізична особа належить до однієї з 
наступних категорій. 
Керівники-менеджери: 
Фізичні особи, які займають керівну 
посаду в юридичній особі, які 
насамперед керують менеджментом 
компанії, одержуючи загальний нагляд 
або вказівки переважно від ради 
директорів або акціонерів бізнесу або 
їх еквівалентів, у тому числі: 
 
(A) керівництво компанією або її 
відділом або підрозділом; 
(B) нагляд і контроль за роботою 
інших наглядових, професійних або 
управлінських працівників; і 
(C) мати повноваження особисто 
приймати на роботу та звільняти або 
рекомендувати прийом на роботу, 
звільнення чи інші дії з персоналом.: 
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Спеціалісти: 
   Фізичні особи, які працюють у 

юридичній особі та володіють 
незвичайними знаннями, необхідними 
для виробництва, дослідницького 
обладнання, методів або управління 
компанією. При оцінці таких знань 
враховуються не лише знання, 
характерні для компанії, а й те, чи має 
особа високий рівень кваліфікації щодо 
виду роботи чи професії, що вимагає 
специфічних технічних знань, 
включаючи членство в акредитованій 
професії. 

  

 II. Ділові відвідувачі – це фізичні особи, 
які займають керівну посаду в 
юридичній особі України та 
відповідають за створення дочірньої 
компанії, філії чи філії на території 
Туреччини. Вони не беруть участь у 
прямих операціях із населенням і не 
отримують винагороди від джерела, 
розташованого в Туреччині. 

  

 III. Продавці бізнес-послуг: фізичні 
особи, які є представниками 
постачальника послуг України, які 
прагнуть тимчасово в’їхати на 
територію Туреччини з метою ведення 
переговорів про продаж послуг або 
укладання угод про продаж послуг для 
цього постачальника послуг. Вони не 
займаються прямими продажами 
населенню і не отримують винагороду 
від джерела, розташованого в 
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1 Від компанії-отримувача можуть вимагати надати програму навчання, яка охоплює тривалість перебування, для попереднього затвердження, демонструючи, що 
метою перебування є навчання, що відповідає рівню університетського ступеня.. 

Туреччині. 
 IV. Випускники: фізичні особи, які 

пропрацювали в юридичній особі 
України не менше одного року, мають 
вищу освіту та тимчасово переведені в 
одну з її дочірніх, філій чи філій на 
території Туреччини для розвитку 
кар’єри. цілей або отримати навчання 
технікам чи методам ведення бізнесу.1 

 

  

 Внутрішньокорпоративним 
переміщеним особам і випускникам 
необхідно отримати дозвіл на роботу від 
Міністерства праці та соціального 
захисту. Дозволи на роботу видаються 
відповідно до відповідних законів, 
нормативних актів та вимог Туреччини 
на термін до одного року. Туреччина 
може дозволити продовження на період, 
дозволений відповідно до законів і 
правил, що діють на її території. 

  

 Ділові відвідувачі та продавці ділових 
послуг не зобов’язані отримувати 
дозволи на роботу для в’їзду та 
тимчасового перебування на території 
Туреччини відповідно до відповідних 
законів, правил та вимог Туреччини на 
термін до 90 днів протягом 180 днів. 

  
 
 

 

 1,3,4) Foreign engineers and architects may 
engage in the provision of engineering and 
architecture services in Türkiye only after 
becoming a temporary member of the 
related professional chamber under the 
Union of Chambers of Turkish Engineers 
and Architects.  
1,3,4) Іноземні інженери та архітектори 
можуть займатися наданням інженерних 
та архітектурних послуг в Туреччині 
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лише після того, як стануть тимчасовим 
членом відповідної професійної палати 
при Союзі палат турецьких інженерів та 
архітекторів. 

II. СПЕЦИФIЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО СЕКТОРАХ 
1. КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
A. Професійні послуги: 
 

 
(a)    Правові послуги  
 
- Юридичні 
консультативні та 
представницькі послуги 
стосовно кримінального права  
(CPC 8611) 
 

 
 
 
 
1) Немає 
2) Немає 
3) Необхідне створення у формі 

«іноземного адвокатського 
товариства (yabancı avukatlık 
ortaklığı)». 

4) Не зв’язані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
 

 

(1) Немає 
(2) Немає 
3, 4) Судовий процес та представництво 
фізичних або юридичних осіб перед 
турецькими судами, арбітрами, 
мировими посередниками чи іншими 
органами, уповноваженими на 
юрисдикційні функції, а також 
підготовка будь-якого відповідного 
юридичного документа доручається 
лише національним адвокатам 
Туреччини. Юридичні працівники, 
найняті іноземними адвокатськими 
товариствами, навіть якщо вони є 
громадянами Туреччини, не можуть 
надавати вищезгадані юридичні послуги. 
Використання професійного звання 
«авукат (адвокат)» зарезервовано для 
громадян Туреччини, які є членами 
турецьких асоціацій адвокатів. 

 

 

 
(а) Послуги в сферах складання 
актів ревізії та бухгалтерського 
обліку (СРС 862) 

 

   
1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Послуги з бухгалтерського обліку, 
аудиту та ведення бухгалтерського 
обліку на території Туреччини можуть 
надавати лише належним чином 
ліцензовані «сертифіковані публічні 
бухгалтери (serbest muhasebeci mali 
müşavir)» або «присяжні бухгалтери 

 
1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Іноземні назви та імена, крім імен та 

прізвищ осіб, уповноважених 
відповідно до статті 8 Закону № 
3568, не можуть використовуватися 
в назвах товариств або корпорацій 
серед турецьких та іноземних 
фінансових радників. 
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2 Для надання аудиторських послуг працівникам професії також необхідно отримати дозвіл від Управління громадського нагляду, аудиту та стандартів бухгалтерського обліку.. 
3 Термін «фінансовий радник», використаний у цьому записі, відноситься до «сертифікованого державного бухгалтера (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)» відповідно до «Закону 
№3568 про дипломованих бухгалтерів. 
4 Типами акціонерних компаній є «акціонерна корпорація (anonim şirket)», «товариство з обмеженою відповідальністю (limited şirket)» і «партнерство з обмеженою відповідальністю 
(sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket)». 

(yeminli mali müşavir)»; які вважаються 
«членами професії (meslek mensubu)». 
Турецьке громадянство необхідне дл2.я 
отримання ліцензії як члена професії. 
 
Однак відповідно до Закону № 3568, за 
умови дотримання умови взаємності, 
іноземний фінансовий радник3, який має 
професійну кваліфікацію, необхідну для 
надання бухгалтерських, аудиторських 
та бухгалтерських послуг в Туреччині, 
може отримати дозвіл на надання послуг 
«сертифікованого бухгалтерського 
обліку». на території Туреччини за 
погодженням з Президентом. У такому 
випадку уповноважені іноземні 
фінансові радники можуть пов’язувати 
свою роботу з іншими представниками 
професії у формі «партнерського офісу 
(adi ortaklık)» або «акціонерної компанії4  
(sermaye şirketi)» відповідно до 
Торгового кодексу Туреччини, після 
того як став членом відповідної палати. 
 
Тільки іноземні аудиторські фірми, 
уповноважені відповідно до принципу 
взаємності Органом громадського 
нагляду, аудиту та стандартів 
бухгалтерського обліку, можуть 
проводити обов’язковий аудит в 
Туреччині. 
 
Відповідно до Комерційного кодексу 
Туреччини аудиторські фірми повинні 
бути створені як «компанії з капіталом». 
Аудиторські фірми, які проводитимуть 
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аудит інститутів ринку капіталу, повинні 
бути створені як «акціонерні 
товариства». 
 
Щоб аудиторська фірма отримала дозвіл: 
- Більшість її капіталу та прав голосу 
належить аудиторам, а всі партнери 
фірми мають бути «професійними». 
- члени його керівного органу повністю 
складаються з «професійних 
працівників»; і більшість з них, але за 
умови, що цей коефіцієнт не перевищує 
сімдесяти п'яти відсотків, є постійно 
зайнятими в ньому аудиторами. 
4) Незв'язані 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Турецьке громадянство необхідне для 

дипломованих бухгалтерів і 
присяжних бухгалтерів. 

 
(с)    Послуги в сфері 
оподаткування  

      -  Податкове планування 
бізнесу та консультаційні 
послуги (CPC 86301) 

 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(d)  Послуги в сфері архітектури    
(CPC 8671) 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(e)     Інженерні послуги            
(CPC 8672) 

 
 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(f)     Комплексні інженерні 
послуги (CPC 8673) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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(g)    Послуги в сфері 
ландшафтної архітектури   
(частина CPC 8674) 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(i)    Ветеринарні послуги 
         
 
- Тільки лікарень і лабораторій  
для тварин (частина CPC 932) 

 

1) Немає 
2) Немає 
3) Без зобов'язань, за винятком клініків 

та лабораторій для тварин. Лікарні та 
лабораторії для тварин, які повністю 
належать іноземним державам, можуть 
бути створені в Туреччині за умови, що 
всі ветеринари є громадянами 
Туреччини. Відповідальний директор 
зоогосподарю або лабораторії повинен 
бути ветеринаром..  

4) Незв'язані. Для більшої ясності існує 
вимога щодо громадянства для 
ветеринарів. 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Незв’язані 
 

 

B. Комп’ютерні та пов’язані з 
ними послуги  

 
(a)    Консультативні послуги 

щодо встановлення 
комп’ютерного програмного 
забезпечення  (CPC 841) 

 
 
(b)    Послуги з впровадження 

програмного забезпечення  
        (CPC 842) 
 
 
 
(c)    Послуги з обробки даних 
         (CPC 843) 
 
 
 
 

 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у   
горизонтальному розділі 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у   
горизонтальному розділі 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у   
горизонтальному розділі 
 
 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
(1)   Незвязані 
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(d)    Послуги зі створення баз 
даних  (CPC 844) 

 
 
 
(e) Інші комп’ютерні послуги: 
 
-       Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 
офісної техніки та 
обладнання, в тому числі 
комп’ютери  (СРС 845) 

 
- Послуги з навчання персоналу 

клієнтів (частина CPC 84990) 
 
 
 

 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у   
горизонтальному розділі 
 
 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у   
горизонтальному розділі 
 
 
 
 
 
 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 
 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у   
горизонтальному розділі 
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5 CPC 85102 охоплює лише послуги з досліджень і розробок з хімії. 

C. Послуги в сфері досліджень та 
розробок ((крім тих, що 
повністю або частково 
фінансуються державними 
коштами)) 

 
 - Послуги з досліджень та 

розробок у сфері природичих 
наук (СРС 851, крім CPC 
85102(частина з) 5 та  CPC 
85105.)  

   
Послуги з досліджень та 

розробок у сфері соціальних та 
гуманітарних наук (СРС 852) 

 
Послуги з досліджень та 

розробок у міждисциплінарних 
сферах (СРС 853) 

 
 
 
 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1) Немає 
2) Немає 
3) Ніхто, крім юридичних осіб, які 

зареєстровані в Туреччині, але 
діють від імені іноземних осіб, не 
зобов'язані отримувати попередній 
дозвіл на проведення науково-
дослідницької діяльності на 
території Туреччини. 

4) Іноземні фізичні особи повинні 
отримати попередній дозвіл на 
проведення науково-дослідницької 
діяльності на території Туреччини. 
В іншому випадку без зв’язків, за 
винятком випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі. 

 

 

D. Послуги, пов’язані з 
нерухомістю  

        (СРС 821+822) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не звязані 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не звязані 
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6  Це зобов’язання не включає і не надає жодних прав щодо вивішування/носіння турецького прапора. 

Е. Послуги оренди/лізингу без 
операторів 

a. що cтосується кораблів 6  
    (CPC 83103)  
b. що стосується літаків8 
     (CPC 83104) 
c. що стосуються іншого 

транспортного обладнання 
(CPC 83101+83102 

     +83105) 
d. Стосовно інших машин та 

обладнання 
     (CPC 83106-83109) 
- Включаючи оренду або лізинг 

студійного звукозаписного 
обладнання (частина CPC 
83109) 

e. Послуги з лізингу або оренди 
предметів особистого вжитку 
та побутових товарів (CPC 832) 

 
 
1) Не звязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає за винятком того, 
щоТуреччина  може застосовувати аналіз 
економічних потреб на 
недискримінаційній основі щодо послуг 
оренди/лізингу (без операторів), що 
стосуються іншого транспортного 
обладнання (CPC 83101+83102 +83105). 
4) Не звязані крім зазначених у 
горизонтальному розділі.  
 

 
 
1) Не звязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає  
4) Не звязані крім зазначених у 
горизонтальному розділі.  
 

 

 
F. . Інші комерційні послуги  
 
(a)    Послуги в сфері реклами  
         (CPC 871) 
 
 

 
 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(b) Послуги з досліджень ринку 
та вивчення громадської 
думки          (CPC 864) 

 
 

 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(c) Консультативні послуги з 
питань управління 

        (CPC 865) 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(d)    Послуги, пов’язані з (1)   Немає (1)   Немає  
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7 Tуреччина не бере на себе жодних зобов’язань щодо послуг з технічного тестування та аналізу, пов’язаних із будівельним сектором, включаючи діяльність з будівництва та 
контролю за будівництвом, що виконується для забезпечення відповідності всього процесу будівництва, а також будівельних матеріалів, які використовуються як вхідні матеріали 
для будівництва. технічні характеристики та стандарти, визначені відповідними законами та нормативними актами.  
8 Поширюються лише послуги з перевірки, тестування та аналізу повітря, води, рівня шуму та вібрації відповідно до CPC 86761.. 

консультаціями з питань 
управління 
         (СРС 866 крім 86602) 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
(e) Послуги з технічного 

випробування та аналізу, за 
винятком послуг з технічного 
випробування, аналізу та 
контролю (інспекції), 
пов’язаних із будівництвом 
та будівельними матеріалами 
7, суднами та літаками, а 
також діяльність із 
морського дослідження. 

 
   

- Послуги з тестування й 
аналізу складу та чистоти 
(частина CPC 86761)8  

 
 
 
- Послуги з тестування та 

аналізу фізичних 
властивостей (CPC 86762) 

 
 
 

 - Послуги з тестування та 
аналізу інтегрованих 
механічних та електричних 
компонентів (CPC 86763) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)   Незв’язані  
(2)   Незв’язані 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 
(1)   Незв’язані  
(2)   Незв’язані 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 
1) Незв'язані 
2) Незв'язані 
3) Жодне, окрім створення комерційної 

присутності для послуг з 
тестування та аналізу автомобілів 
та інших транспортних засобів, не 
підлягає перевірці економічних 
потреб. 

Основні критерії: кількість та вплив на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Незв’язані  
(2)   Незв’язані 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 
 (1)   Незв’язані  
(2)   Незв’язані 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 
(1)   Незв’язані  
(2)   Незв’язані 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 
 
  
 

 



15 
 

                                                      
9 Закони про нафту та гірничодобувну промисловість визначають, що послуги, пов’язані з видобутком корисних копалин, потребують ліцензії Міністерства енергетики та 
природних ресурсів..  

 
 
 
 

 
  
 
 
- Послуги технічного огляду 

(CPC 86764) 

існуючих вітчизняних 
постачальників, захист здоров'я 
населення, безпека та навколишнє 
середовище. 

4) Без зобов'язань, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
(1)   Незв’язані  
(2)   Незв’язані 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Незв’язані  
(2)   Незв’язані 
(3)   Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 
 
(f) Послуги, пов'язані з 
полюванням (частина CPC 881) 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Обов'язкова комерційна присутність. 
2) Немає 
3) У цій сфері можуть працювати лише 

туристичні агенції групи А за 
умови отримання посвідчення на 
полювання. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
1) Обов'язкова комерційна присутність. 
2) Немає 
3) Немає 
 
 
 
4) Незвязані, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 

Консультаційні та 
консультаційні послуги, 
пов'язані з сільським 
господарством (частина CPC 
881) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 

(g)  Послуги, пов’язані з 
рибальством (СРС 882) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

 

(h)    Послуги, пов’язані з 
гірничодобувною промисловістю 
         (СРС 883+5115) 

1) Потрібне встановлення. 
2) Немає 
3)9  Немає 

 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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4) «Постійні наглядачі (daimi nezaretçi)» 
на видобувних ділянках повинні 
бути громадянами Туреччини. 

В іншому випадку без обмежень, за 
винятком випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі   

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

(j) Послуги, пов'язані з 
розподілом енергії 
- Послуги з передачі та розподілу 
електроенергії на платній або на 
контрактній основі (частина CPC 
887) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Незв'язані 
2) Немає 
3) (a) Послуги з передачі електроенергії, 
що охоплюють транспортування 
електроенергії по лініях вище 36 кВ: 
зарезервовані для державної монополії. 
Діяльність з передачі електроенергії 
може здійснюватися лише Турецькою 
корпорацією з передачі електроенергії. 
    (b) Послуги з розподілу 
електроенергії, що охоплюють 
транспортування електроенергії через 
лінії 36 кВ або нижче: 
    (c) Послуги з оптової торгівлі 
електроенергією, що охоплюють продаж 
електроенергії для перепродажу: 
    (d) Послуги з роздрібної торгівлі 
електроенергією, що охоплюють продаж 
електроенергії споживачам: 
- Для роботи в кожному сегменті ринку 
електроенергії необхідний дозвіл Органу 
регулювання енергетичного ринку 
(EMRA). Окреме ліцензування необхідне 
для кожної діяльності на енергетичному 
ринку та кожного об’єкта. Ліцензії 
видаються на максимальний термін 49 
років. 
- Комерційна присутність 
встановлюється у формі акціонерного 
(юридичного) або товариства з 
обмеженою відповідальністю. 
- Іноземна участь у щойно 
приватизованих компаніях може бути 

 
1) Незв'язаний 
2) Жодного 
3) Немає, крім послуг з передачі 

електроенергії. 
 .  
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10 У цьому Додатку «Незвязані*» означає «відсутність технічної можливості». 

обмежена. Через процеси приватизації 
іноземні особи не можуть отримати 
контрольну владу на ринку 
- Що стосується послуг з розподілу 
електроенергії, EMRA обмежує 
географічний район для надання послуг 
шляхом ліцензування. 
        - Обсяг електричної енергії, що 
реалізується кінцевим споживачам 
юридичними особами приватного 
сектору, не може перевищувати 
двадцяти відсотків загального обсягу 
електричної енергії, спожитої на ринку у 
попередньому році. EMRA має 
повноваження додатково змінювати це 
співвідношення. 
4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному розділі..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(k) послуги з розміщення та 
постачання персоналу 

(лише включаючи CPC 87201 і 
87202) 

1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному розділі 

1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Немає 
4Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному розділі  

 

(n) Технічне обслуговування та 
ремонт обладнання (крім 
морських суден, літаків або 
іншого транспортного 
обладнання) 
(CPC 633+8861-8866)  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

 
 

(o) Послуги з прибирання 
будівель 
(CPC 874)  

1)   Незвязані*10 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
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11 Відповідно до статті 124 Комерційного кодексу Туреччини (Закон № 6102) товариствами з акціонерним капіталом вважаються: «акціонерне товариство (anonim şirket)»; 
“товариство з обмеженою відповідальністю (limited şirket)”; «Товариство з обмеженою відповідальністю, в якому капітал поділено на частки (sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirket)»..   

(p) Фотопослуги (CPC 875), за 
винятком спеціалізованих 
фотографічних послуг (CPC 
87504)  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

 

(q) Пакувальні послуги 
(CPC 876) 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 

(r) Друк, видавництво 
(частина CPC 88442) 
За винятком видавничих послуг 

газет, журналів та видань 
інформаційних агентств  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 

(s) Конференц-послуги 
(частина CPC 87909)  

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  

 

(t) Інше 
 
- Послуги з перекладу та усного 
перекладу, за винятком послуг 
перекладу та усного перекладу, 
які надаються 
присяжними/сертифікованими 
перекладачами у зв'язку з 
нотаріальними послугами 
(частина CPC 87905)  

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 

 

2. ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ   
 
 

 

А./Б. Поштові послуги (поштові 
та кур'єрські послуги) 
 

Поштові послуги 

1, 3) Необхідне створення на 
території Туреччини у формі 
«компанії акціонерного капіталу 
(sermaye şirketi)”11 

1,3) Немає 
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12 Поки вага та/або межі гонорару монопольного права не будуть визначені Президентом, PTT A.Ş. продовжуватиме користуватися своїм монопольним правом на всі відкриті та 
закриті листи та листівки, що містять будь-яку кореспонденцію без будь-яких обмежень ваги..   

охоплюють прийом, збір, 
обробку, відправлення, 
розповсюдження та 
доставку «поштових 
відправлень», визначених 
Законом «Про поштові 
послуги» № 6475.  

 
«Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.)», повністю 
державне підприємство, 
уповноважене Законом про поштові 
послуги надавати поштові послуги 
за зобов’язанням щодо надання 
універсальних послуг і має 
монопольне право на надання 
наступних послуг : 
- приймання, збирання, сортування, 
транспортування, розповсюдження 
та доставка внутрішніх та 
міжнародних відправлень 
кореспонденції, вага або розміри 
оплати яких визначаються 
Президентом12;; 
- Без шкоди для положень, 
пов'язаних з електронним 
повідомленням, Податкового 
процесуального закону №. № 213 
від 01.04.1961 р., приймання, 
збирання, сортування, 
транспортування, розповсюдження 
та вручення будь-яких видів 
офіційного повідомлення, у тому 
числі через електронні засоби 
масової інформації, в межах Закону 
№ 7201 та інших законів; 
- Поштові служби турецьких 
збройних сил у мирний час; 

- Друк і продаж поштових марок, які 
показують збори, які підлягають 
стягненню в поштових послугах, 
особистих марок, пам'ятних марок, 
листівок та обкладинок першого 
дня. 

2) Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Немає 
4)  Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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13 Обсяг телекомунікаційних послуг у цьому Розкладі не охоплює будь-які види (аналого-цифрових) радіо- та телевізійних програм або аудіовізуальних медіа-послуг на вимогу для 
населення. 

горизонтальному розділі 
.  

 
 
C. Телекомунікаційні послуги13   
(a) Голосові телефонні послуги 
(b) Послуги передачі даних з 

комутацією пакетів 
(c) послуги передачі даних з 

комутацією каналів 
(d) Телексні послуги 
(f) Факсимільні послуги 
(g) послуги приватного 

орендованого каналу 
(h) Електронна пошта 
(i) Голосова пошта 
(j) Інформація в режимі онлайн 
        і пошук бази даних 
(k) Електронні дані 
       обмін 
(l) Розширені/додані факсимільні 

послуги, в т.ч. зберігати і 
пересилати, зберігати і 
отримувати 

(m) Код і протокол 
(n) Інформація в режимі онлайн 
       та/або обробка даних 
о) Інші 
- Мобільні послуги 

аналоговий/цифровий 
стільниковий зв'язок 

- Пейджінгові послуги 
- послуги супутникового зв'язку 

(VSAT, SCPC VSAT) 
- Послуги супутникової 

платформи 
- Послуги GMPCS 
- Інфраструктурні послуги 

 
 
1), 3) За винятком передбачених 
законодавством загальнодержавних 
громадських організацій та державних 
підприємств, для отримання дозволу 
необхідне створення у формі 
акціонерного товариства або товариства 
з обмеженою відповідальністю. 
Електронні комунікаційні 
(телекомунікаційні) послуги та 
інфраструктура, які потребують 
авторизації у вигляді обмеженої 
кількості прав користування, можуть 
надавати лише акціонерні товариства. 
 
2)  Немає 
4)  Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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- Послуги мобільного радіо з 
приватним/громадським 
доступом 

 
- Довідкові інформаційні 

послуги  
 

(e) Телеграфні послуги  
 
 
 

1) PTT A.Ş., повністю державне 
підприємство, є ексклюзивним 
постачальником послуг. 
2) Жодного 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
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14 Для цілей цього Розкладу мовлення охоплює передачу знаків або сигналів за допомогою будь-якої технології для прийому та/або відображення звукових та/або візуальних 
програмних сигналів всією або частиною широкої публіки.   

3) PTT A.Ş., повністю державне 
підприємство, є ексклюзивним 
постачальником послуг. 
4) Без зобов'язань, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. 

горизонтальному розділі  

D. Аудіо-візуальні послуги (крім 
мовлення 14) 
 
а) Кінофільм і 
      виготовлення відеокасет 
      і розподіл 
      послуги (CPC 9611) 
  
 
 
 
 
 
(b)  Кінофільм 
       послуги проекції (CPC 9612) 
       (лише власники кінотеатрів) 
 
 
 
 
(c) Послуги радіо та телебачення 

(CPC 96131, 96132)  
       
 
 
 
 
 
 
 
(d) Послуги з розповсюдження 

 
 
 
1) Для розповсюдження кінофільмів на 

матеріальних носіях (CD, відеокасеті 
тощо) не потрібно нічого, крім 
комерційної присутності. 

2) Немає 
3) Немає 
4) Без зобов'язань, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі 

 
1)    Незвязані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
 
1) Немає 
2) Немає 
3) Граничний розмір іноземного капіталу 
становить 50. Іноземці можуть володіти 
або контролювати не більше двох 
компаній. 
4) Без зобов'язань, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
1) Для розповсюдження радіо- та 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
 
 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі. 
 
 
 
 
 
(1)   Немає 
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15 Для більшої впевненості послуги з розповсюдження в цьому контексті можуть включати ліцензування радіо- і телевізійних програм іншим постачальникам послуг для 
виставлення, мовлення або передачі, оренди, продажу або використання. Послуги передачі радіо- і телепрограм, включаючи послуги на вимогу, не охоплюються цим розкладом.   
16 Туреччина дозволяє надавати послуги роздрібного дистрибуції через франчайзинг, де беруться зобов'язання з доступу до ринку.   

радіо- і телепрограм, за 
винятком трансляції15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(e) Послуги звукозапису 
(Для цілей цього Розкладу 

послуги звукозапису 
визначаються як фіксація 
серії музичних, мовленнєвих 
або інших звуків у студії, але 
не включаючи звуки, що 
супроводжують кінофільм, 
радіо- чи телевізійну 
програму чи іншу 
аудіовізуальну роботу. ) 

телепрограм на матеріальних носіях 
(CD, відеокасеті тощо) не потрібно 
нічого, крім комерційної 
присутності. 

2) Немає 
3) Граничний розмір іноземного капіталу 

становить 50%. Іноземці можуть 
володіти або контролювати не 
більше двох компаній. 

4) Без зобов'язань, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 

3. ПОСЛУГИ З БУДІВНИЦТВА 
ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ 
ПОСЛУГИ  
(CPC 51)  
 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

4. ПОСЛУГИ 
ДИСТРИБ’ЮТОРІВ  
C. Роздрібні послуги16 
КПК 631, КПК 632, КПК 
61112, CPC 6113, CPC 6121 
але за винятком послуг з 

 
 
1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Ніхто, окрім Türkiye, не може 

застосовувати тести економічних 

 
 
1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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17 Це зобов’язання стосується лише приватних освітніх послуг . 

роздрібної торгівлі товарами, на 
які поширюються обмеження або 
заборони на імпорт та експорт; 
алкогольні та алкогольні напої; 
тютюн і тютюнові вироби, 
електронні сигарети та інші 
речовини, що викликають 
звикання; фармацевтичні 
препарати; оптичні товари; 
насіння, добрива та інші 
покращувачі ґрунту, пестициди 
та препарати, що 
використовуються в годівлі 
тварин; дрова і вугілля; прилади 
та прилади для вимірювання 
електроенергії, газу та рідини; 
таксометри; вогнепальна та 
військова техніка; дорогоцінні 
метали; відходи та брухт, 
матеріали для переробки; 
токсичні речовини; атомна 
енергія; і вода. 

потреб щодо комерційної 
присутності, на недискримінаційній 
основі і застосовуються вимоги щодо 
недискримінаційних типів 
юридичних осіб. 

 
Розповсюдження енергоносіїв підлягає 

обмеженням на загальну вартість 
операцій з надання послуг через 
обмеження частки ринку. 

4) Без зобов'язань, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

5. ПОСЛУГИ У СФЕРI 
ОСВIТИ17 

 
А., Б., Е. Початкова, середня та 
інші освітні послуги (CPC 921, 
922, 929) 

 
 
 
1), 3) Фізичні та юридичні іноземні 

особи безпосередньо або шляхом 
встановлення партнерства з 
громадянами Туреччини можуть 
створювати лише міжнародні 
навчальні заклади (включаючи 
професійно-технічні училища) і 
лише для іноземних студентів. 

2) Немає 
4) Не зв’язані  , за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. Крім того, іноземні 
викладачі та експерти можуть 
працювати в закладах початкової 

 
 
 
1),3) Немає 
 
 
 
 
 
 
(2)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  
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та середньої освіти, а також у 
неформальних навчальних 
закладах (тобто в центрах 
навчання мови та професійної 
підготовки) після отримання 
дозволу Міністерства 
національної освіти на отримання 
дозволу на роботу від 
Міністерства освіти і науки 
України.  Міністерства праці та 
соціального захисту . Турецький 
національний учитель має бути 
призначений до міжнародних 
навчальних закладів (включаючи 
професійно-технічні училища) як 
«старший заступник директора». 

C. Послуги у сфері вищої 
освіти (CPC 923) 
 
 
 
 
 
 

1) Немає 
2) Немає 
3) Приватні університети [“некомерційні 

вищі навчальні заклади (vakıf 
yükseköğretim kurumları)”] можуть 
бути засновані лише фондами, 
створеними згідно з Цивільним 
кодексом Туреччини, та шляхом 
прийняття спеціального закону. Усі 
члени адміністративної ради 
вищого навчального закладу [т. 
Рада опікунів (Mütevelli Heyeti)], а 
також президент (ректор) повинні 
бути громадянами Туреччини. 

4) Усі члени адміністративної ради 
вищого навчального закладу, тобто 
опікунської ради (Mütevelli Heyeti)], 
а також президент (ректор) повинні 
бути громадянами Туреччини. В 
іншому випадку без зв’язків, за 
винятком випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі. 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 

6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ    
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18 Пропозиція Tуреччини щодо екологічних послуг виключає надання води для використання людиною, включаючи збір, очищення та розподіл води через магістраль 

ДОВКІЛЛЯ 18 
 

A. Послуги каналізації 
         (СРС 9401) 
 
 
 
 

B. Послуги з прибирання 
відходів (СРС 9402) 

 
 
 
 
C. Послуги з санітарної 

обробки (СРС 9403) 
 

 
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
D.   .    Інші 
 
-        Послуги з очищення 
вихлопних газів 
         (СРС 9404) 

 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі. 

 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

- Послуги з послаблення 
шуму (СРС 9405) 
 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі. 

 

7.   ФIНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
  
ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ 
 
Заходи, що застосовуються до надання послуг через комерційну присутність для всіх секторів фінансових послуг: 
Банківські послуги  3) Дозвіл на створення банку, який має 

бути створений у формі акціонерного 
товариства, або відкриття першого 
відділення чи представництва 

Немає 
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19 Відповідно до Закону про ринок капіталу інститути ринку капіталу визначаються таким чином: 
 (а) інвестиційні фірми, 
(b) колективні інвестиційні схеми, 
(c) незалежні аудитори, оціночні компанії та рейтингові агентства, що здійснюють діяльність на ринку капіталу, 
(d) Фірми з управління портфелем 
(e) іпотечні фінансові корпорації, 
(f) фінансування житла та фонди фінансування активів, 
(g) компанії з оренди активів,(h) Central clearing institutions, 
(i) центральні розрахункові установи, 
(j) торговельні репозитарії, 
(k) інші інститути ринку капіталу, створення та діяльність яких регулюються Радою з ринків капіталу. .   
20 Відповідно до Закону про ринок капіталу, інвестиційні фонди можуть створюватися договірним типом у межах правил фонду відповідно до принципів фідуціарної власності.   

іноземного банку в Туреччині, надається 
рішенням Банківського регулювання та 
нагляду. дошка. Дозвіл на діяльність 
також має бути отриманий після 
завершення операцій з відкриття або 
відкриття філії, щоб почати отримувати 
депозити та/або проводити банківські 
операції. 
 
Ліміти кредитування філій іноземних 
банків базуються на капіталі філій, а не 
на світовому капіталі. 

Страхування 3) Страхові та перестрахові компанії 
мають бути створені у формі 
акціонерного або спільного товариства. 

3) Немає  

Ринок цінних паперів   
Посередницькі установи з цінних 
паперів, інвестиційні компанії та інші 
інститути ринку капіталу19  за винятком 
інвестиційних фондів20, можуть 
створюватися лише у формі 
акціонерного товариства. 
 
Створення філій та представництв 
іноземних установ посередників цінних 
паперів не допускається. 
 
Türkiye може вживати будь-яких заходів 
для забезпечення того, щоб створення 

3) Немає  
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інститутів ринку капіталу або їх філій та 
агенцій було корисним для економічного 
розвитку Туреччини, а також для 
стабільності, надійності та розвитку 
ринків капіталу.capital markets.   

ІНШІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
 
A. Послуги з фінансового 

лізингу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Фінансові лізингові компанії 
(лізингодавці) можуть створюватися 
лише у формі акціонерного 
товариства. 
 
 
 

 
 
3) Немає 
 

 

B. Послуги факторингу та 
споживчого фінансування 

3) Факторингові компанії та фінансові 
компанії повинні бути створені у 
формі акціонерного товариства 

3) Немає  

C. Уповноважені установи 
       (дилери валюти) 

3) Туреччина може вживати будь-яких 
заходів для забезпечення того, щоб 
створення уповноважених установ 
або їх наступних філій та агентств 
було корисним для економічного 
розвитку Туреччини, а також для 
стабільності, надійності та розвитку 
фінансових ринків. Уповноважені 
установи мають бути створені у 
формі акціонерного товариства. 

3)    Немає 
 

 

D. Обмін дорогоцінних металів 
 

3)   Потрібне створення у формі 
акціонерного товариства. 

 

3)     Немає 
 

 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ (СПЕЦИФІЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) 
 Послуги зі страхування та 

пов’язані з ними послуги 
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(i) Пряме страхування 
 
(B) Не повязані зі страхуванням 
життя 

 
 
1),2) Незвязані, крім: 
(a) страхування КАСКО літаків, 
вертольотів і суден, які придбані за 
іноземною позикою або орендовані за 
договором фінансового лізингу з-за 
кордону, за умови, що період 
страхування обмежений терміном дії 
договору кредиту або лізингу; 
(b) страхування морської 
відповідальності; 
(c) страхування транспортування 
імпортованих та експортованих товарів; 
(d) страхування від травм, хвороби, 
здоров'я та автотранспортних засобів, 
обмежене часом, протягом якого люди 
будуть перебувати за кордоном або 
тимчасово перебувати за кордоном, 
(e) страхування суден і яхт, 
зареєстрованих у Міжнародному 
морському реєстрі Туреччини. 
3) Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
 
1),2) Немає 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)    Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. 

(A) Страхування життя (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

1),2) Певний відсоток страхових внесків, 
сплачених платником податку на 
прибуток та юридичними особами 
як роботодавцем або/або найманим 
працівником за себе, вираховується 
з валового доходу для визначення 
реального оподатковуваного доходу. 
Щоб скористатися цією послугою, 
поліси страхування життя повинні 
бути укладені зі страховими 
компаніями або філіями іноземних 
страхових компаній, 
зареєстрованими в Туреччині. 

3) Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 
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зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
(ii) Перестрахування та 

ретроцесія 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 

(iii) Страхове посередництво, 
таке як брокерство та 
агентство 

 

1),2) Без зобов’язань для посередників 
(агентів та брокерів), за винятком 
тих, які займаються категоріями 
страхування життя та страхування 
не життя, зазначеними в розділі 
«(i)(B) Не життя», а також брокерів 
із перестрахування. 

3) Агентства та брокери зі страхування 
та перестрахування юридичних осіб 
повинні бути створені в Туреччині у 
формі акціонерного товариства або 
товариства з обмеженою 
відповідальністю. Генеральний 
директор та заступники керівника, 
відповідальні за технічні відділи, 
повинні проживати в Туреччині. 
Страхові агентства та брокери, 
створені в іноземних державах, 
можуть займатися посередницькою 
діяльністю у сфері страхування 
лише шляхом відкриття філій у 
Туреччині. Зазначені вище вимоги 
щодо форми установи та місця 
проживання поширюються і на філії. 

4) Страхові та перестрахові брокери та 
агенти фізичних осіб повинні 
проживати в Туреччині. В іншому 
випадку без зв’язків, за винятком 
випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі. 

1),2) Немає 
 
 
 
 
 
3) Немає 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Страхові та перестрахові брокери та 

агенти фізичних осіб повинні 
проживати в Туреччині. В іншому 
випадку без зв’язків, за винятком 
випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі. 

 

(iv) Допоміжні для страхування 
послуги, такі як 
консультації, актуарні 

1), 2) Немає, за винятком без зобов'язань 
для налагоджувачів та актуаріїв. 

3) Немає 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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послуги, послуги з оцінки 
ризиків та врегулювання 
збитків 

4) Незвязані для регулювачів та 
актуаріїв. В іншому випадку без 
зв’язків, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

Банківські та інші фінансові 
послуги (крім страхування)) 
 
(v) Послуги з прийняття внесків 
та інших коштів, що підлягають 
поверненню, від населення  
 
 
 
 
 

(vi) Послуги з кредитування всіх 
видів, в тому числі споживчий 
кредит, кредит під заставу, 
факторинг та фінансування 
комерційних операцій 
 

(A) Спиживчий кредит 
 
 
 
 
 

(B) Факторинг 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 
 
1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(C)  Іпотечний кредит 
 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

(D) Фінансування комерційних (1)    Незвязані (1)    Незвязані  
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операцій (2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(vii) Фінансовий лізинг (1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(viii) Усі послуги з оплати та 
переказу грошей, 
включаючи кредитні та 
дебетові картки та дорожні 
чеки 

 
 

1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Установи, що здійснюють послуги з 

надання платіжних послуг і 
переказу грошей, мають бути 
створені у формі акціонерного 
товариства. 

4)Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(ix)  Гарантії та зобов'язання (1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(x) Торгівля за власний рахунок 
або за рахунок клієнтів, будь то 
на біржі, на позабіржовому 
ринку чи іншим чином, 
наступне: 
 
(A) Інструментами грошового 
ринку (включаючи чеки та 
векселі) 

 
 
 
 
 
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 
 
 
 
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(A) іноземною валютою 
 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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(B) Похідними продуктами (1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(D) Інструментами валютного 
курсу та процентної ставки 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(E) Переказними цінними 
паперами 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(F) Іншими оборотними 
інструментами та фінансовими 
активами, включаючи злитки 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(xi) Андеррайтинг і розміщення 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(xii) Грошовий брокер (1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(xiii) Управління активами, 
такими як [готівка] або 
управління портфелем, усі 
форми управління 
колективними інвестиціями, 
управління пенсійними 
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фондами, депозитарні та 
довірчі послуги 

 
      (А) Портфоліо 
            управління 

 
 
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 
 
(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
   (B) Управління колективними 

інвестиціями 
 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(C) Управління пенсійним 
фондом 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

  (D) Зберігачі, депозитарні та 
довірчі послуги 

1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Депозитарні рахунки, пов'язані з 

інструментами ринку капіталу, за 
винятком державних боргових 
інструментів, що містяться в 
портфелях банків, можуть вести 
тільки Агентство Центрального 
реєстру. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(xiv) Розрахункові та клірингові 
послуги для фінансових 
активів, включаючи цінні 
папери, похідні продукти та 
чеки 

1) Незв'язаний 
2) Жодного 
3) Стамбульський кліринговий, 

розрахунковий та депозитарний 
банк (Takasbank) Inc., Центральний 
банк Республіки Туреччина, 
Центральне реєстраційне агентство 
Inc. (MKK) та інші організації, 
уповноважені Радою ринків капіталу 
та Центральним банком Республіки 
Туреччина може надавати 

(1)    Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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21 Закон № 5941, стаття 8, параграф 1 
22Первинні системи складаються з інфраструктури, апаратного забезпечення, програмного забезпечення та даних, які забезпечують здійснення фінансової 
діяльності, а також запис і використання інформації в електронних носіях у безпечний спосіб і доступ до них у разі потреби. Вторинні системи є замінниками 
первинних систем . 

клірингові та розрахункові послуги з 
цінних паперів. Послуги з клірингу 
чеків може надавати лише установа, 
створена та/або уповноважена 
Центральним банком Республіки 
Туреччина.21 

 Платіжними системами може 
керувати тільки Центральний банк 
Республіки Туреччина та інші 
організації, уповноважені 
Центральним банком Республіки 
Туреччина. Суб’єкти 
господарювання, що діють в 
системах платежів та розрахунків за 
цінними паперами, мають бути 
створені у формі акціонерного 
товариства. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

(xv) Надання та передача 
фінансової інформації 
постачальниками інших 
фінансових послуг 

 
 

- Обробка фінансових даних, 
надання та передача 
відповідного програмного 
забезпечення 
постачальниками інших 
фінансових послуг 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
1), 2) Незв'язані 
3) Постачальники фінансових послуг 

зобов'язані створювати та 
підтримувати свої центри обробки 
даних (як первинні, так і вторинні 
інформаційні системи22) в Туреччині 
для зберігання та обробки 
фінансових даних. 

4) Без зобов'язань, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі. 
 
(1) (2)   Незвязані 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у   

горизонтальному розділі 
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23Громадяни Туреччини можуть виїжджати за кордон без будь-яких обмежень. Тільки вони зобов’язані сплатити, за деякими винятками, суму TL, еквівалентну до 100 доларів США 
за кожен вихід. 

розділі. 
(xvi) Консультативні, 

посередницькі та інші 
допоміжні фінансові 
послуги щодо всіх видів 
діяльності, перелічених у 
підпунктах (v) - (xv), 
включаючи кредитні довідки 
та аналіз, дослідження 
інвестицій та портфелю та 
консультації щодо придбань, 
а також щодо 
реструктуризації та стратегії 
компанії 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

8. ПОСЛУГИ В СФЕРІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА В 
СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

 
A. Послуги лікарень, в тому 

числі послуги з 
менеджменту лікарень (СРС 
9311) 

 
 
 

 
 
 
1) Непов'язані* 
2) Немає 
3) Іноземці можуть створювати приватні 

лікарні з дозволу МОЗ. Кількість і 
тип лікарень, медичних відділень у 
кожній лікарні, кількість необхідного 
медичного персоналу, ліжко-місць, а 
також закупівля медичних виробів 
може бути обмежена відповідно до 
інвестиційних планів на основі 
потреб медичних послуг населених 
пунктів. 

4) Незв'язані 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

9. ПОСЛУГИ, ЩО 
ПОВ’ЯЗАНI З ТУРИЗМОМ 

 
A. Послуги готелів та 

ресторанів (в тому числі 
громадське харчування), в 
тому числі послуги з 

 
 
 
1) Незвязані* 
2) 23    Немає 
3) Немає 
4)    Незвязані, за винятком випадків, 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
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готельного менеджменту 
(CPC641-643) 

зазначених у горизонтальному 
розділі. Крім того, після отримання 
дозволу Мінпраці та соціальних 
захисту на підставі позитивних 
висновків Міністерства внутрішніх 
справ та Міністерства культури і 
туризму заклади готелів і 
ресторанів, які мають туристичний 
сертифікат, можуть залучати 
іноземного персоналу. Але 
кількість іноземного персоналу, 
яка буде зайнята на підприємстві, 
не повинна перевищувати 10 
відсотків від загальної кількості 
персоналу. За рішенням 
Міністерства культури і туризму 
цей коефіцієнт може бути 
збільшений до 20 відсотків. 

горизонтальному розділі 

B. Послуги туристичних 
агенцій та туроператорів 

(CPC 7471) 
 
 

1) Потрібне заснування 
 
 
 
2) Немає 
3) Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. 

1) Туристичні агенції, організовані 
згідно із законодавством іноземного 
уряду, не можуть організовувати 
тури з Туреччини за кордон. 

2) Немає 
3) Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальний розділі. 

 

11. ТРАНСПОРТНI  ПОСЛУГИ 
 
ПОСЛУГИ МОРСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ, КРІМ 

1) (a) Лінійне транспортування: немає 
(b) Масові, трамплі та інші міжнародні 
перевезення, включаючи пасажирські 
перевезення: немає 

 
(1) (а) Немає 
(b) Немає 
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24 Без шкоди для сфери діяльності, яка може розглядатися як «каботаж» згідно з відповідним національним законодавством, цей графік не включає «морські каботажні послуги», 
які, як передбачається, охоплюють перевезення пасажирів або вантажів між портом, розташованим у Туреччині, та іншим портом. порту, розташованому в Туреччині, і рух, що 
починається і закінчується в тому самому порту, розташованому в Туреччині, за умови, що цей рух залишається в територіальних водах Туреччини. Крім того, відповідно до 
«Закону про прибережне судноплавство (каботаж) уздовж берегів Туреччини та здійснення торгівлі та бізнесу в турецьких портах і територіальних водах» (Закон № 815), право на 
перевезення вантажів і пасажирів з однієї точки в іншу вздовж Турецькі береги, а також здійснювати буксирування та лоцманство, а також усі інші портові послуги будь-якого типу, 
незалежно від того, в межах або між турецькими портами та берегами повинні належати виключно судна та судна, які плавають під турецьким прапором відповідно до статті 940 
Турецького Комерційного кодексу ( Закон No 6102). Судна, які носять прапор Туреччини відповідно до Закону про міжнародний реєстр суден Туреччини (Закон № 4490), але не 
відповідають вимогам статті 940 Комерційного кодексу Туреччини, не можуть виконувати вищезгадані функції, що входять до сфери каботажу. Для додаткового роз’яснення, цей 
Розклад не встановлює жодного права на здійснення діяльності, що підпадає під права каботажу, як це передбачено «Законом про прибережне судноплавство (каботаж) вздовж 
берегів Туреччини та здійснення торгівлі та бізнесу в турецьких портах і територіальних водах» (Закон №: 815).  

КАБОТАЖУ24 
International Transport 
(freight and passengers) 
CPC 7211 and 7212  
 
Міжнародний транспорт 
(вантажний та пасажирський) 
(CPC 7211 та 7212) 

2) Жодного 
3) (a) Створення зареєстрованої компанії з 
метою експлуатації флоту під турецьким 
прапором: без зобов'язань, крім; 
         - Судна, зареєстровані в 
«Турецькому міжнародному реєстрі 
суден», можуть носити турецький прапор 
для здійснення міжнародних морських 
перевезень. 
- Судна, побудовані в Туреччині; а також 
комерційні вантажні судна вагою понад 
3000 тонн, а також пасажирські судна 
масою понад 300 тонн брутто, які були 
імпортовані до Туреччини, можуть бути 
зареєстровані в Турецькому 

 
2) Немає 
3) (a) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у колонці MA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наведені нижче послуги в порту 
надаються постачальникам 
міжнародних морських перевезень 
на розумних умовах 
 
1. Лоцманська проводка 
2. Буксирування та допомога з 
буксирування 
3. Забезпечення, заправка та полив 
4. Збір сміття та вивезення 
баластних відходів 
5. Послуги капітана порту 
6. Навігаційні засоби 
7. Берегові експлуатаційні послуги, 
необхідні для роботи судна, 
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25 «Інші форми комерційної присутності для надання послуг міжнародного морського транспорту» означає можливість для постачальників міжнародних морських транспортних 
послуг України здійснювати на місцевому рівні всю діяльність, необхідну для постачання своїм клієнтам частково або повністю інтегрованої транспортної послуги в межах який 
морський транспорт становить істотний елемент. (Однак це зобов'язання не повинно розглядатися як обмеження будь-яким чином зобов'язань, взятих на себе в рамках 
транскордонного способу доставки). 
Ці заходи включають, але не обмежуються: 
(a) маркетинг і продаж морського транспорту та супутніх послуг шляхом прямого контакту з клієнтами, від пропозиції до виставлення рахунків, причому ці послуги надаються чи 
пропонуються самим постачальником послуг або постачальниками послуг, з якими продавець послуг уклав постійні ділові домовленості; 
(b) придбання за власний рахунок або від імені своїх клієнтів (і перепродаж своїм клієнтам) будь-яких транспортних та супутніх послуг, включаючи послуги внутрішнього 
перевезення будь-яким видом транспорту, зокрема внутрішніми водними, автомобільними та залізничними шляхами, необхідних для надання інтегрованого сервісу; 
(c) підготовка документації щодо транспортних документів, митних документів або інших документів, що стосуються походження та характеру товарів, що перевозяться; 
(d) надання ділової інформації будь-якими засобами, включаючи комп'ютеризовані інформаційні системи та електронний обмін даними (з урахуванням положень додатка про 
телекомунікації); 
(e) створення будь-яких ділових домовленостей (включаючи участь у акції компанії) та призначення персоналу, найнятого на місцевому рівні (або, у випадку іноземного персоналу, 
за умови горизонтального зобов'язання щодо переміщення персоналу) з будь-яким місцевим персоналом створене судноплавне агентство; 
(f) дію від імені компаній, організацію заходу судна або прийняття вантажів, коли це необхідно." 
 
 
26 Це зобов’язання не включає і не надає жодних прав щодо морських перевезень або ведення турецького прапора. 

міжнародному судновому реєстрі. 
          - Судна, що належать іноземним 
фізичним особам, які проживають у 
Туреччині, та компаніям, створеним у 
Туреччині відповідно до національного 
законодавства, можуть бути зареєстровані 
в Турецькому міжнародному судновому 
реєстрі. 
(b) Інші форми комерційної присутності 
для надання послуг міжнародного 
морського транспорту services25: немає 
4) Капітан і екіпаж: необхідне турецьке 

громадянство 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
4) Капітан і екіпаж: необхідне турецьке 

громадянство 

включаючи комунікації, водо- та 
електропостачання 
8. Аварійно-ремонтні споруди 
9. Якорна стоянка, стоянка та 

стоянка 

Оренда суден з екіпажем 26 (CPC 
7213) 
 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

1) Для більшої впевненості, судна, 
орендовані іноземцями, не можуть 
працювати в прибережних водах 
Туреччини. Ці судна вважаються 
іноземними суднами і не можуть 
плавати під турецьким прапором. 

2) Немає 
3) Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальний розділі 

 

МОРСЬКІ ДОПОМОЖНІ    
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СЛУЖБИ 
 
Послуги з обробки морських 
вантажів 
(Послуги з обробки морських 
вантажів" означає діяльність, яку 
здійснюють стивідорні компанії, 
включаючи операторів 
терміналів, але не враховуючи 
безпосередню діяльність докерів, 
коли ця робоча сила організована 
незалежно від компаній-
стивідорів або операторів 
терміналів. Охоплені види 
діяльності включають 
організацію та нагляд за: 
-завантаження/вивантаження 
вантажу на/з судна; 
-прив'язування/відв'язування 
вантажу; 
-прийом/доставка та збереження 
вантажів до відправлення або 
після вивантаження.) 

 
 
1) Потрібне заснування 
2) Немає 
3) Послуги з обробки морських вантажів 

можуть надавати оператори портів 
(терміналів), яким надано концесію в 
порядку приватизації порту. 
Приватизація портів шляхом передачі 
права власності не допускається. 
Кількість постачальників послуг для 
участі в приватизаційних тендерах та 
тип юридичної особи можуть бути 
обмежені Адміністрацією з 
приватизації Туреччини. 

Враховуючи характер послуги, 
монопольні права можуть надаватися 
операторам портів у процесі 
приватизації. 

За винятком операторів портів 
(терміналів), яким надано концесію 
шляхом приватизації, ці послуги 
можуть надавати лише громадяни 
Туреччини або юридичні особи, 
частки яких належать громадянам 
Туреччини. 

4) Незв'язані 

 
 
1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Крім портових операторів, яким 

надано концесію в порядку 
приватизації, ці послуги можуть 
надавати лише юридичні особи, 
частки яких належать громадянам 
Туреччини. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)     Незвязані 

Обслуговування контейнерних 
станцій і депо 
("Послуги контейнерних станцій і 
депо" означає діяльність, що 
складається зі зберігання 
контейнерів, чи то в портових 
районах чи всередині країни, з 
метою їх заповнення/розчинення, 
ремонту та надання їх для 
відправлення.) 

(1) Незвязані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1) Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

Послуги морського агентства 
("Послуги морського агентства" 
означає діяльність, яка полягає в 
представленні в межах певного 

1) Потрібне заснування 
2) Жодного 
3) Потрібен дозвіл Міністерства 

транспорту та інфраструктури. 

1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Немає 
 

 



41 
 

                                                      
27 Уповноважений агент» — фізична особа, яка уповноважена діяти від імені Морського агентства перед Міністерством транспорту та інфраструктури. 
28 Персонал морського агентства» — фізичні особи, яким Міністерство транспорту та інфраструктури видає посвідчення особи для здійснення агентських операцій з портовими, 
митними, прибережними органами, органами охорони здоров’я та безпеки та іншими відповідними установами та організаціями..  

географічного району в якості 
агента ділових інтересів однієї 
або кількох судноплавних або 
судноплавних компаній для таких 
цілей: 
- маркетинг і продаж морського 
транспорту та супутніх послуг, 
від котирування до виставлення 
рахунків і видачі коносаментів 
від імені компаній, придбання та 
перепродаж необхідних супутніх 
послуг, підготовки документації 
та надання ділової інформації; 
- діяти від імені компаній, які 
організовують захід судна або 
приймають вантажі, якщо це 
необхідно.) 

Членство в Палаті судноплавства є 
обов’язковим для отримання такого 
дозволу. Крім того, морське 
агентство, уповноважене на 
діяльність у певній географічній 
зоні, може відкривати філії в інших 
районах за умови отримання 
дозволу на філію від Міністерства. 

4) Морські агентські компанії зобов'язані 
призначити «уповноваженого агента 
agent27» та найняти принаймні 
одного «персоналу морського 
агентства28» в агентстві та його 
філіях. Лише громадяни Туреччини 
можуть бути призначені або зайняті 
в якості уповноважених агентів і 
персоналу морського агентства. В 
іншому випадку без прив’язок, за 
винятком випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Тільки громадяни Туреччини можуть 

бути призначені або найняті як 
уповноважені агенти та персонал 
морського агентства. В іншому 
випадку без прив’язок, за винятком 
випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі. 

Морські транспортно-
експедиційні послуги 
(«Транспортно-експедиторські 
послуги» означає діяльність, що 
складається з організації та 
моніторингу перевезень від імені 
вантажовідправників, шляхом 
придбання транспортних та 
супутніх послуг, підготовки 
документації та надання ділової 
інформації.) 
Технічне обслуговування та 
ремонт суден (частина CPC 
8868) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

Технічне обслуговування та 
ремонт суден (частина CPC 
8868) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

 



42 
 

горизонтальному розділі горизонтальному розділі 
C. Послуги повітряного 

транспорту 
(a) Продаж і маркетинг послуг 

повітряного транспорту 
(як визначено відповідно до 

статті IV.3(t)) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

(b) послуги комп'ютерної 
системи бронювання (CRS). 

(як визначено відповідно до 
статті IV.3(t)) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(в) Послуги з ремонту та 
технічного обслуговування 
літаків (як визначено 
відповідно до статті IV.3(t)) 

 
 

1) Немає 
2) Немає 
3) Для виконання функцій з технічного 

обслуговування та ремонту 
повітряних суден необхідний дозвіл 
Міністерства транспорту та 
інфраструктури. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(d) 
 
Послуги наземного 
обслуговування (представництво 
авіакомпаній, обслуговування 
пасажирів (та багажу), контроль 
завантаження та зв'язок, послуги 
на рампі, очищення літака, 
заправка повітряного судна, 
обслуговування повітряних 
вантажів і пошти, лінійне 
технічне обслуговування літаків 
(крім лінійного обслуговування, 
ремонту та технічного 
обслуговування літаків), 
польотні операції 
(адміністрування екіпажу та 
планування польотів), наземний 
транспорт, адміністрування та 

1) Непов'язані* 
2) Немає 
3) Для надання послуг з наземного 

обслуговування необхідний дозвіл 
Міністерства транспорту та 
інфраструктури (ліцензія типу А або 
типу С). Дозвіл надається тільки 
комерційним компаніям, створеним 
відповідно до Торгового кодексу 
Туреччини. 

 
У випадку компаній наземного 

обслуговування, які отримають 
ліцензії типу А та С; 

а. Більшість осіб, уповноважених на 
управління та представництво 
компанії, мають бути громадянами 
Туреччини. 

б. Згідно з основним контрактом 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

нагляд, безпека та інспекційні 
послуги.) 
 
 
 
 

турецькі акціонери повинні володіти 
більшістю прав голосу. 

c. Вимоги до сплаченого капіталу 
повинні бути виконані.  

  
 
 Представництво авіакомпаній, 

обслуговування пасажирів (та 
багажу), контроль завантаження та 
зв'язок, обслуговування на рампі, 
прибирання літака, заправка 
повітряного судна, обслуговування 
повітряних вантажів і пошти, лінійне 
обслуговування літаків (крім 
лінійного обслуговування, ремонту 
та технічного обслуговування 
літаків), льотні операції (екіпаж 
адміністрування та планування 
польотів), наземний транспорт, 
адміністрація та нагляд, послуги з 
безпеки та інспекції повітряних 
суден) може надаватися компанією з 
наземного обслуговування з 
ліцензією типу А. 

 
Польотні операції (адміністрування 

екіпажу та планування польотів), 
представництво авіакомпаній, 
послуги з безпеки та інспекції 
повітряних суден, а також 
обслуговування повітряних вантажів 
і пошти можуть надаватися 
компанією з наземного 
обслуговування, яка має ліцензію 
типу C. 

 
 
 
Кількість ліцензій на експлуатацію може 

бути обмежена. При видачі ліцензії 
на експлуатацію такі критерії, як: 
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злітно-посадкова смуга, перон, 
площа рулежної доріжки аеропорту; 
пропускна спроможність аеропорту; 
наявність місць для паркування та 
майстерень в аеропорту; існуючий 
фізичний стан аеропорту та прогнози 
щодо майбутньої кон'юнктури 
ринку; і враховуються додаткові 
потреби в потужності. 

4) Більшість осіб, уповноважених на 
управління та представництво 
компанії з наземного 
обслуговування, повинні бути 
громадянами Туреччини. В іншому 
випадку, без зобов’язань, за 
винятком випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі. 

e) Послуги з управління 
аеропортом (охоплює 
інфраструктуру та 
експлуатаційні послуги 
аеропорту, включаючи супутні 
консультаційні послуги). 

1) Непов'язані* 
2) Немає 
3) Послуги з управління аеропортом 
можуть надаватися шляхом передачі 
експлуатаційних прав шляхом оренди 
державних аеропортів (включаючи 
побудовані та передані суб'єктами 
приватного сектору за моделлю 
«Вбудований-експлуатувати-передати»). 
Передача експлуатаційних прав шляхом 
лізингу здійснюється Головною 
дирекцією управління державних 
аеропортів через тендер на термін не 
більше 49 років. Передача прав на 
експлуатацію шляхом лізингу 
здійснюється з дозволу Міністерства 
транспорту та інфраструктури. 
4) Неповязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному розділі. 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

E. Послуги залізничного 
транспорту 
      (CPC 7111, 7112) 

1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Для отримання дозволу необхідно 

створити комерційну компанію 
відповідно до Торгового кодексу 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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Туреччини. TCDD має монопольне 
право на управління перевезенням 
внутрішньою залізничною 
мережею, а також експлуатацію 
залізничної інфраструктури, що 
належить державі. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
за межами колії: 
технічне обслуговування та 
ремонт залізничного обладнання 
(СРС8868 
 

 
 
(1)   Незвязані 
(2)   Незвязані 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 
(1)   Незвязані 
(2)   Незвязані 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

F. Послуги автомобільного 
транспорту 

 
а) пасажирські перевезення 
       (CPC 7121 + 7122) 
(b) Вантажні перевезення 
(CPC 7123) 
 
 
 
 

 
 
1) Незв'язані 
2) Немає 
3) Для отримання ліцензії перевізника 

необхідно турецьке громадянство або 
бути юридичною особою, створеною 
відповідно до відповідного 
турецького законодавства. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(c)   Оренда комерційних 
вантажних транспортних засобів 
з оператором (CPC 7124) 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(d)  Технічне обслуговування та 
ремонт дорожнього 
транспортного обладнання 

       (CPC 6112+8867) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі. 

 

(e) Допоміжні послуги для 
автомобільних транспортних 
послуг (CPC 744, крім 7442) 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

Допоміжні послуги для всіх 
видів транспорту: 
(a) Послуги з обробки вантажів 
(CPC 741, крім послуг з обробки 

морських вантажів) 

 
 
(1)   Незвязані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(b) Послуги зі зберігання та 
складування (CPC 742), крім 
«ліцензованого складування». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ліцензійне складування 
   (частина CPC 742) 
   Ліцензійне складування - це 

система, в якій 
сільськогосподарська 
продукція, зручна для 
зберігання (наприклад, зернові, 
бобові, олійне насіння, бавовна, 
горіхи, оливкова та оливкова 
олія) і класифікована 

1) Непов'язані* 
2) Немає 
3) Немає, крім «митних складів» та 

«приміщень тимчасового зберігання 
на митниці». Створення та 
експлуатація митних складів і 
приміщень тимчасового зберігання на 
митниці підлягає погодженню 
Мінторгівлі відповідно до положень 
митного законодавства. Митні склади 
та місця тимчасового зберігання на 
митниці можуть бути створені лише 
«акціонерним товариством» або 
товариством з обмеженою 
відповідальністю, яке діє не менше 
двох років. При оцінці заявок також 
застосовується тест економічної 
потреби. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 
зазначених у горизонтальному 
розділі. 

 
1) Непов'язані* 
2) Немає 
3) Створення ліцензійного складу, який 

має бути створений у формі 
акціонерного товариства, підлягає 
погодженню Міністерства торгівлі. 
Ліцензію на експлуатацію також слід 
отримати від Міністерства торгівлі 
після етапу створення. 

4) Незвязані, за винятком випадків, 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі. 
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відповідно до чинних 
стандартів на продукцію, 
зберігається на складі за своїми 
класами, якістю та 
стандартами. визначаються 
уповноваженими 
класифікаторами. 

зазначених у горизонтальному розділі 

(c)    Послуги агентства 
вантажних перевезень 

      (CPC 7480) 

1) Потрібне заснування. 
2) Немає 
3) Немає 
4) Незвязані, за винятком випадків, 

зазначених у горизонтальному 
розділі. 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі n. 
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ПЕРЕЛІКИ ВИЛУЧЕНЬ З РЕЖИМУ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ 
 

Сектор або 
підсектор 

Опис заходу, що вказує на його невідповідність статті 
IV.4  щодо РНС 

Країни, до яких 
застосовується 

захід 

Запланована 
тривалість 

Умови, що створюють 
необхідність виключень 

 
ВСІ СЕКТОРИ (a) Поширення повного національного режиму на 

інвестиції громадян або компаній країн, з якими 
укладено Двосторонній інвестиційний договір. 

(b) (i) Здійснення переказів, у певні періоди, громадян і 
компаній певних країн, які зробили інвестиції в 
Туреччину.  
(ii) Надання гарантії валютного ризику для певних 
країн для переказів, які не реалізовані через 
труднощі в платіжному балансі. 

(c) Покриття "торговельного ризику" в суброгації для 
однієї країни 

(d) Угоди з трьома країнами, Статті про Режим 
Найбільшого Сприяння не містять параграфів про 
обмеження, що стосуються привілеїв, які надаються 
інвесторам третіх країн внаслідок їх членства в зоні 
вільної торгівлі або пов’язаних із нею, 
економічного співробітництва, митного союзу або 
спільного ринку. 

Усі країни, з якими 
діють або будуть 
чинні угоди. 
Бельгія-
Люксембург, 
Кувейт 
 
Японія 
Японія, Бангладеш, 
Німеччина 

Невизначений Бажання створити сприятливі умови 
для більшого економічного 
співробітництва між Туреччиною та 
згаданими країнами та заохочувати 
інвестиції громадян та компаній 
однієї країни на території інших 
країн. 

ВСІ СЕКТОРИ Для однієї країни скасовується обмеження на перерахування 
внесків за довгостроковими схемами страхування та найму 
іноземних працівників іноземними компаніями. 

Лівія Невизначений Забезпечити соціальне забезпечення 
та безперервну зайнятість турецьких 

працівників у згаданій країні. 
ВСІ СЕКТОРИ Якщо сума консульських зборів, стягнутих з громадян 

Туреччини будь-якою країною, перевищує суми, зазначені в 
тарифному списку, суми консульських зборів, які 
стягуються з громадян цієї країни, будуть взаємно 

збільшені. 

Усі країни Невизначений Бажання забезпечити рівне 
ставлення до громадян Туреччини. 

ВСІ СЕКТОРИ За умови збереження юридичних положень і з умовою 
взаємності іноземні особи можуть володіти нерухомістю в 

Туреччині шляхом придбання або успадкування. 

Усі країни Невизначений Забезпечити право громадян 
Туреччини на придбання 

нерухомості в іноземній державі. 
Професійні 

послуги 
Якщо будь-яка іноземна держава встановлює юридичні та 

адміністративні умови проти громадян Туреччини для 
представлення мистецтва та постачання послуг, подібна 
діяльність громадян цієї країни може бути заборонена в 

Туреччині. 

Усі країни Невизначений Бажання створити сприятливі умови 
для громадян Туреччини для 

здійснення своєї діяльності на 
рівних умовах в інших країнах. 

Транспортні 
послуги 

Ставки податку на прибуток та корпоративний податок для 
закордонних доріг, морських та повітряних транспортних 

Усі країни Невизначений Бажання полегшити та знизити 
витрати на транспортні послуги між 
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компаній можуть бути взаємно зменшені до нуля або 
збільшені до нової ставки, що не перевищує в один раз 

існуючу ставку, може бути визначена у кожній країні або 
для кожного виду перевезень окремо, або для всіх видів. 

Туреччиною та іншими країнами. 

Транспортні 
послуги 

Транзитні або двосторонні транспортні послуги, можуть 
бути виключені з ПДВ. Цей виняток надається з умовою 

взаємності платникам податків суміжних країн, які не мають 
місця проживання, юридичного та бізнес-центру в 

Туреччині. 

Усі країни Невизначений Бажання знизити витрати та 
створити сприятливі умови для 

надання послуг у цій сфері. 

Транспортні 
послуги 

Застосовувати на основі взаємності обмеження, заборони, 
різні режими та різні тарифи до товарів і транспортних 

засобів країн, які застосовують обмеження, заборони та різні 
режими до турецьких доріг, повітряних та морських 

транспортних засобів. 

Усі країни Невизначений Бажання забезпечити безперебійне 
функціонування взаємних 

транспортних послуг. 

Послуги 
повітряного 
транспорту 
- Послуги 
наземного 
обслуговування 

Застосовується умова взаємності Усі країни Невизначений Бажання забезпечити ефективний 
доступ на ринок та еквівалентний 

режим для турецьких 
постачальників послуг 

Послуги 
автомобільного 

транспорту 

Надати, на основі взаємності, привілеї щодо квот і зборів, 
звільнення від дозвільних процедур. 

Усі країни, з якими 
діють або будуть 

чинні угоди. 

Невизначений Бажання сприяти автомобільному 
транспорту між Туреччиною та 

іншими країнами. 
Послуги 

залізничного 
транспорту 

Двостороннє зниження плати за оренду залізничних вагонів 
у згаданих країнах (параграф а) та застосування 

національного режиму до тарифних ставок на взаємне 
перевезення вантажів із зазначеними країнами (параграф b). 

а) Сирія, Ірак, Іран, 
Ліван 

 
б) Співдружність 

Незалежних Держав 
та Республіки 

Балтії. 

Невизначений Бажання сприяти залізничному 
транспорту між Туреччиною та 

іншими країнами. 

Бухгалтерія, 
аудиторські та 
бухгалтерські 
послуги 

Для надання послуг під назвою «фінансовий радник» 
громадяни країн, які офіційно кодифікували принципи 
професії фінансового консультанта, можуть бути 
уповноважені на взаємних умовах за умови, що ці особи 
повинні мати характеристики, необхідні для професіоного 
фінансового консультування в Туреччині і повинні мати 
права надавати подібні послуги у своїх країнах. 

Усі країни Невизначений Бажання створити сприятливі умови 
для турецьких фінансових радників 
для виконання їх роботи на рівних 
умовах у всьому світі. 

 



 
ДОДАТОК ІІІ 

 
ГРАФІКИ СПЕЦИФІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПЕРЕЛІКИ ВИЛУЧЕНЬ З РЕЖИМУ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ 

 
ТАБЛИЦЯ А 

 
ГРАФІК СПЕЦИФІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ 

  
 

Включено графік специфічних зобов'язань та перелік вилучень з режиму найбільшого сприяння (РНС). Не включає послуги, що 
надаються у сфері державних закупівель. Україна залишає за собою право встановлювати, підтримувати і повністю виконувати своє 
національне законодавство з метою досягнення законних цілей політики в таких сферах, як захист прав споживачів, охорона здоров'я та 
навколишнє середовище. 
 
  

_______________ 
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-     Рівень зобов’язань в конкретному секторі послуг не повинен замінювати рівень зобов’язань, взятих на себе відносно будь-якого іншого сектору послуг, до якого така 

послуга є вхідною або з якими вона в іншому пов'язана. 
 
-  Номери СРС, зазначені в дужках, є посиланнями на Попередню центральну класифікацію продуктів ООН (статистичні документи, серія M, n° 77, Попередня 

центральна класифікація продуктів, Департамент міжнародної економіки і соціальних справ, статистичне управління ООН, Нью-Йорк, 1991). 
 
-      Якщо інше не передбачено, вимоги щодо місця перебування та проживання, комерційної присутності тощо у зобов'язанні стосуються території України.  
 
-      Примітки до Розкладу є його невід'ємною частиною. 
   
I. ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
 
У цій частині викладені зобов’язання, які застосовуються до торгівлі послугами в усіх секторах, зазначених в графіку, якщо не зазначено інше. Ті зобов'язання, які 
стосуються торгівлі в конкретних секторах послуг, перераховані в частині II. 
 

УСI СЕКТОРИ, ЩО 
ВКЛЮЧЕНI ДО ЦЬОГО 
ГРАФIКУ 
Власність на землю 

 

  
(3), (4)  Іноземні громадяни та особи без 

громадянства не мають права набувати у 
власність землі сільськогосподарського 
призначення. Іноземні громадяни та особи без 
громадянства не мають права на безоплатне 
придбання земельних ділянок, що належать до 
державної та комунальної власності, або на 
приватизацію земельних ділянок, що раніше 
були надані їм у користування. 
Іноземні юридичні особи можуть набувати 
права власності тільки на земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення на 
території населених пунктів у разі придбання 
об’єктів нерухомого майна, пов’язаних із 
здійсненням підприємницької діяльності в 
Україні, та за межами населених пунктів - у 
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разі придбання об’єктів нерухомого майна. 
Обмежень щодо оренди землі іноземцями та 
іноземними юридичними особами немає. 

Субсидії та інші форми 
державної підтримки 

 (1), (2), (3), (4) Не зв’язані щодо субсидій та інших 
форм державної підтримки, в тому числі 
доступ до фінансових та інших матеріальних 
ресурсів держави. 
 
Доступ до субсидій та інших форм державної 
підтримки, в тому числі доступ до фінансових 
та інших матеріальних ресурсів держави, має 
надаватися лише громадянам України та/або 
юридичним особам України.  
 
Право на отримання субсидій та інших форм 
державної підтримки, в тому числі доступ до 
фінансових та інших матеріальних ресурсів 
держави, може бути обмежене окремим 
регіоном, категоріями постраждалих від свого 
несприятливого соціального і економічного 
стану осіб, комерційними підприємствами 
малого бізнесу, об'єктами соціального 
значення, комунальними послугами. 

 

Переміщення фізичних осіб 
 

(4)  В’їзд і тимчасове перебування іноземного 
постачальника послуг в Україні вимагає 
отримання дозволу на тимчасове 
перебування або дозволу на 
працевлаштування. 
 
 Усім іноземцям (пункти І та ІІб) дозвіл на 
працевлаштування видається на термін 3 
(три) роки. Цей термін може бути 
продовжений на 2 (два) роки. Для цього 
роботодавцю необхідно звернутися у 
встановленому порядку до відповідного 
центру зайнятості не менш ніж за місяць до 
закінчення терміну дії попереднього дозволу 
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на працевлаштування.  
 
Термін в’їзду і тимчасового перебування для 
категорій іноземних громадян, зазначених у 
пунктах ІІа та ІІс, обмежується періодом у 
180 днів на протязі одного календарного 
року. 
 
Не зв'язані, окрім, ніж зазначено нижче щодо 
тимчасового в'їзду та перебування фізичних 
осіб: 
 

I.   Внутрішньокорпоративних цесіонаріїв 
(керівний персонал, менеджери та 
спеціалісти) 
 
(Під «внутрішньокорпоративним 
цесіонарієм» розуміється фізична особа, 
найнята заснованою на території країни-
члена СОТ юридичною особою, що не є 
неприбутковою організацією, яка прагне 
тимчасового перебування з метою надання 
послуг в Україні  через комерційну 
присутність свого роботодавця) 
 
Фізична особа, найнята юридичною особою 
або така, що є партнером в ній (але не 
посідає контрольного пакету акцій) протягом 
щонайменше одного року, яка прагне 
тимчасового перебування з метою надання 
послуг відділенню, філії чи дочірньому 
підприємству цієї юридичної особи, що 
здійснюють подібну економічну діяльність 
на території України. 

 

  
 

 

(а)  Керівний персонал:  
Фізичні особи в організації, які головним 
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чином здійснюють безпосереднє управління 
юридичною особою або встановлюють цілі та 
визначають політику юридичної особи або 
основний компонент чи функцію юридичної 
особи, мають широкі повноваження щодо 
прийняття рішень і підлягають лише 
загальному нагляду або керівництву з боку 
вищих керівників, ради директорів або 
акціонерів цієї юридичної особи. 

(b)   Менеджери:  
Фізичні особи в організації, які здійснюють 
управління юридичною особою або відділом 
чи підрозділом юридичної особи, 
здійснюють контроль за роботою іншого 
наглядового, професійного чи 
адміністративного персоналу, мають 
повноваження наймати та звільняти або 
рекомендувати для найму, звільнення або 
інших кадрових заходів щодо працівників, а 
також здійснюють особисті повноваження 
щодо поточної діяльності організації. 
 

 (c)  Спеціалісти:  
Особи в організації, які  володіють знаннями 
на високому експертному рівні та 
індивідуальним досвідом у сфері продуктів, 
послуг, діяльності чи прийомів управління 
цієї організації. Такі знання мають бути 
відображенням належного рівня освіти та 
професійної кваліфікації, необхідного для 
виконання обов’язків в рамках відповідної 
професії 

 

  

 II.      Інші ключові особи: 
 

(а)    Продавці послуг: 
Фізична особа, яка тимчасово перебуває в 
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Україні і яка прибуває до України  з метою 
взяти участь у ділових зустрічах, в тому 
числі переговори щодо укладення 
комерційних контрактів на продаж послуг 
та/або у інших подібних заходах. 
 
Такий продавець послуг не може займатися 
безпосереднім продажом чи постачанням 
послуг населенню. 

 
 (b) Особи, що надають послуги без комерційної 

присутності в Україні (безпосереднє надання 
послуг) 
 
Фізична особа, яка тимчасово перебуває в 
Україні і яка прибуває до України  
відповідно до контракту на безпосереднє 
надання послуг, та відповідає вимогам 
пункту І с) щодо професійної кваліфікації. 
 

  

 (c) Особи, відповідальні за заснування 
комерційної присутності в Україні. 
 
Фізична особа, яка найнята постачальником 
послуг або є відповідальною за заснування 
комерційної присутності, у таких випадках: 
 
- коли представники постачальника послуг не 
займаються безпосереднім постачанням або 
продажем послуг; або  
- коли представники постачальника послуг  
найняті підприємством, яке не має філії чи 
дочірнього підприємства в Україні. 

 

  

II.    СПЕЦИФIЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО СЕКТОРАХ 
 

1. КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
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А.    Професійні послуги: 
 

 
(a)    Правові послуги  
 
- Юридичні консультативні 

та представницькі послуги 
стосовно кримінального 
права  (CPC 8611) 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 
 

 
 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  
 

 

 
-      Юридичні консультативні 

та представницькі послуги 
у судових процесах 
стосовно галузей права 
інших, ніж кримінальне 
право (СРС 86119) 

 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
 
-     Юридичні консультативні та   

представницькі послуги в 
адміністративних 
процедурах (СРС 8612) 

          

 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 
 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі  

 

 
- Юридична документація і 

послуги з сертифікації 
         (СРС 8613) 
          

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 

 
-  Інші юридичні консультативні 

 (1)   Немає 
(2)   Немає 

 (1)   Немає 
(2)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

та інформаційні послуги, 
крім нотаріальних послуг 

         (СРС 8619) 

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
- Надання консультаційних 

послуг з питань 
внутрішнього законодавства, 
міжнародного законодавства 
та законодавства третіх 
країн   (частина СРС 861) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

-  - Нотаріальні послуги  
(1)  Дозволено надання нотаріальних послуг лише 

громадянами України       
(2)   Немає 
(3)  Дозволено надання нотаріальних послуг лише 

громадянами України       
(4)  Дозволено надання нотаріальних послуг лише 

громадянами України       
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(b) Accounting, auditing and 
(б) Послуги в сферах 
бухгалтерського обліку, 
аудиту та складання актів 
ревізії  

   

- Accounting and 
bookkeeping (CPC 862 
except CPC 86211) 

 
 
 
-     Послуги в сферах складання 

актів ревізії та 
бухгалтерського обліку  

         (СРС 862 (крім СРС 86211) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

- Аудиторські послуги 
        (СРС 86211) 

(1) Немає, крім обов’язкового підтвердження 
аудитором або аудиторською фірмою 
України  офіційних  аудиторських звітів 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у   

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(с)    Послуги в сфері 

оподаткування  
        (CPC 863) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(d) Послуги в сфері 
архітектури      (CPC 8671) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(e)     Інженерні послуги            

(CPC 8672) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(f)     Комплексні інженерні 

послуги (CPC 8673) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(g)    Послуги з планування міст 

 
(1)   Немає 

 
(1)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

та в сфері ландшафтної 
архітектури   (CPC 8674) 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
(h)    Послуги в сфері медицини 

та стоматології 
         (CPC 9312) 

1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає, крім: вимоги підтвердження 

професійної кваліфікації відповідно до 
законодавства України 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у             
горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає, крім: іноземні постачальники послуг 

повинні володіти українською мовою 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у      

горизонтальному розділі 
 

 

(i)    Ветеринарні послуги 
        (CPC 932) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(j)     Послуги, що надаються 

акушерами, медсестрами, 
фізіотерапевтами та 
допоміжним медичним 
персоналом (частина СРС 
93191) 

 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає, крім: вимоги підтвердження 

професійної кваліфікації відповідно до 
законодавства України 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у               
горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає, крім: іноземні постачальники послуг 

повинні володіти українською мовою 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у      

горизонтальному розділі 

 

A. Комп’ютерні та пов’язані з ними послуги 
 

 
(a)    Консультативні послуги 

щодо встановлення 
комп’ютерного 
програмного забезпечення  

         (CPC 841) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(b)    Послуги з впровадження 

програмного забезпечення  
        (CPC 842) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 
(c)    Послуги з обробки даних 
         (CPC 843) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(d)    Послуги зі створення баз 

даних  (CPC 844) 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(f)     Інші комп’ютерні послуги: 
 
-       Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 
офісної техніки та 
обладнання, в тому числі 
комп’ютери  (СРС 845) 

 
 

 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
-     Послуги з підготовки даних  
       (СРС 849) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

B. Послуги в сфері досліджень та розробок 
 

 
(а)    Послуги з досліджень та 

розробок у сфері 
природничих наук 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

         (СРС 851) 
 
 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 
(b)    Послуги з досліджень та 

розробок у сфері 
соціальних та 
гуманітарних наук  

         (СРС 852) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

(c) Послуги з досліджень та 
розробок у 
міждисциплінарних 
сферах (СРС 853) 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

D. Послуги, пов’язані з нерухомістю 
 

-       Послуги, пов’язані з 
нерухомістю  

        (СРС 821+822) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

E. Послуги з лізингу та оренди машин без операторів 
 

 
-       Послуги з оренди чи 

лізингу (крім фінансового) 
         (СРС 831+832) 
  

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

F. Інші комерційні послуги 
 

 
(a)    Послуги в сфері реклами  
         (CPC 871) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(b)    Послуги з досліджень 

ринку та вивчення 
громадської думки 

         (CPC 864) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(c)    Консультативні послуги з 

питань управління 
        (CPC 865) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(d)    Послуги, пов’язані з 

консультаціями з питань 
управління 

         (СРС 866) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(e)    Послуги з технічних 

випробувань та 
проведення аналізів, в 
тому числі послуги з 
інспектування суден 

         (СРС 8676) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(f)     Послуги пов’язані з 

сільським господарством, 
полюванням та лісовим 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

господарством (крім 
боротьби з пожеж, оцінки 
лісового господарства, 
регулювання використання 
лісів, в тому числі послуги 
з оцінки шкоди 

         (частина СРС 881) 
 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 
 Консультативні послуги з 

гасіння пожеж, оцінки 
лісових масивів, 
регулювання використання 
лісів, в тому числі послуги 
з оцінки шкоди) 

         (частина СРС 881) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(g)    Послуги, пов’язані з 

рибальством (СРС 882) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(h)    Послуги, пов’язані з 

гірничодобувною 
промисловістю 

         (СРС 883+5115) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(i)     Послуги, пов’язані з 

обробною промисловістю 
         (частина СРС 884 + 

частина СРС 885) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

 
 
(j)     Послуги, пов’язані з 

розподілом енергії 
         (СРС 887) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(k)     Послуги з розміщення та 

забезпечення наявності 
персоналу 

         (СРС 872) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(m)   Послуги, пов’язані  з 

науковим і технічним 
консультуванням 

         (СРС 8675) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(n)   Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 
обладнання (не 
включаючи морські судна, 
літаки або інше 
транспортне обладнання) 

         (633+8861-8866) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(o)    Послуги з прибирання 

будівель  (СРС 874) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

(p)   Послуги в сфері фотографії 
(крім аерофотозйомок) 

         (СРС 875) 
 

(1)   Не звязані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Не звязані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(q)    Послуги з пакування 
         (СРС 876) 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(r)     Друкарська та 

видавницька справа 
         (СРС 88442) 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(s)    Інші комерційні послуги 
         (СРС 87909) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(t)    Інші 
 
-       Послуги з письмового та 

усного перекладу 
            (СРС 87905) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
-        Послуги зі спеціального 

дизайну 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

         (СРС 87907) 
 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

2. ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ 
 
A./B.  Поштові та кур’єрські послуги (в тому числі послуги експрес-доставки)1 
 
 
 
Послуги, що стосуються 
обробки2 об’єктів згідно із 
поданим далі списком 
підсекторів, як внутрішнього, 
так і закордонного 
призначення. З метою 
дотримання наступних 
зобов’язань, з письмової 
кореспонденції виключено 
прості листи вагою до 50 грамів 
та листівки. 
(і)      Обробка адресної 

письмової кореспонденції 
на будь-якому виді 
фізичного носія3, в тому 
числі: 

 
- гібридного поштового 

зв’язку  
- прямого поштового 

зв’язку     

 (1) (2) (3) Системи ліцензування можуть бути 
запроваджені для підсекторів від (і) до (іv), щодо 
яких існують загальні Універсальні зобов’язання у 
сфері послуг. На ці ліцензії може поширюватися 
дія конкретних універсальних зобов’язань у сфері 
послуг та / або щодо фінансових внесків у 
компенсаційний фонд. Це не стосується 
підсекторів від (v) до (vііі).  
 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

(1) (2) (3) Немає 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 

                                                           
1Зобов’язання щодо поштових та кур’єрських послуг і послуг експрес-доставки застосовується на комерційних операторів будь-якої форми власності, як приватних, так і 
державних. 
2 Під “обробкою” мається на увазі оплата зборів, сортування, транспортування і доставка. 
3 Наприклад, листи, листівки 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

 
(іі)    Обробка адресних посилок 

та бандеролей4 
 
(ііі)   Обробка адресних 

друкованих матеріалів5 
 
(іv)   Обробка об’єктів, про які 

йдеться в пунктах (і) – (ііі) 
вище, як таких, що 
надсилаються 
рекомендованою поштою 
або з оголошеною 
цінністю поштових 
відправлень 

(v)    Послуги експрес-доставки6 
стосовно об’єктів, про які 
йдеться в пунктах (і) – (ііі) 
вище 

 
(vі)   Обробка об’єктів без 

адресата 
 
(vіі)   Обмін документами7 
 
(vііі)  Інші послуги, не 
визначені ніде   
 
 

                                                           
4 Книги та каталоги включені до цього підсектору. 
5 Журнали, газети та періодичні видання. 
6 Послуги експрес-доставки визначаються як збирання, транспортування і доставка локументів, друкованих матеріалів, бандеролей, товарів чи інших об’єктів на 
прискореній основі, з одночасним безперервним відстежуванням і контролем за пересуванням цих об’єктів у процесі надання послуги.    
7 Надання засобів, в тому числі надання спеціальних приміщень, а також транспортування третьою стороною, що забезпечують можливість достави власними силами 
поштових об’єктів шляхом взаємообміну між користувачами, які користуються цією послугою. Під поштовими об’єктами розуміються об’єкти, з якими мають справу 
комерційні оператори будь-якого типу, як державні, так і приватні.  
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

C. Телекомунікаційні послуги 
 
Застосовуються такі загальні умови: 
 
Зобов’язання, взяті на себе Україною, базуються на принципах складання графіків, на які поширюється дія таких документів: 
"Примітка із питань складання графіку зобов’язань щодо базових послуг для  в сфері телекомунікацій" (S/GBT/W/2/Rev.1), та 
"Обмеження з доступу до ринку стосовно наявного спектру частот" (S/GBT/W/3) 
 

Базові телекомунікаційні послуги: 
 

 

 
(а)    Послуги телефонного 

зв’язку загального 
користування 

         (CPC 7521) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 

 
(b)   Послуги з передачі пакетів 

даних 
        (CPC 7523**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(c)    Послуги з передачі даних з 

комутацією ліній  
         (СРС 7523**) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(d)   Послуги телексу 
         (CPC 7523**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

 
(e)    Послуги телеграфу 
         (CPC 7522) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(f)    Послуги факсу  
        (СРС 7521**+7529**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(g)    Послуги орендованих 

телефонних ліній 
 
         (СРС 7522**+7523**) 
 
 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 (о)    Інші  
-        Послуги з мобільного 

голосового зв’язку та 
передачі даних 

         (СРС 75213) 
-       Послуги з пейджингу 
         (СРС 75291) 
-       Послуги з 

телеконференцій 
         (СРС 75292) 
-       Комплексні послуги в 

сфері електронного 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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зв’язку, за винятком 
трансляції8 

         (СРС 7526)  
 
 

Телекомунікаційні послуги з доданою вартістю: 
 
 
(h)    Послуги з електронної 

передачі повідомлень та 
інформації  

         (CPC 7523**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(і)     Послуги голосової пошти 

(V-mail) 
         (CPC7523**) 
 

 
 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(j)     Послуги з передачі 

інформації та баз даних в 
режимі он-лайн 

         (СРС 7523**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(к)     Послуги з електронного 

обміну даними (ЕОД) 
         (CPC 7523**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

                                                           
8 Трансляція визначається як безперервний канал для передачі сигналів телевізійних і радіо програм на загальну аудиторію, який, однак, не включає до сее ліній надсилання 
програмного заезпечення між операторами. 
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(l)     Додана вартість послуг 

мережі телефаксу, в тому 
числі функції зберігання та 
направлення, функції 
зберігання та виклику  

         (СРС 7523**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(m)   Послуги з конверсії кодів 

та протоколів 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(n)    Обробка інформації та/або 

обробка даних в режимі 
он-лайн (в тому числі 
спільне використання) 

         (CPC843**) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

3   ПОСЛУГИ З БУДІВНИЦТВА ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ ПОСЛУГИ   
 
А.   Загальні будівельні роботи 

зі спорудження будівель 
         (CPC 512) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
В.   Загальні будівельні роботи 

у сфері цивільного 
будівництва, в тому числі 
послуги з драгування 

         (CPC 513) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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 С.  Збір та монтаж будівель та 

обладнання з готових 
конструкцій 

         (CPC 514+516) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
D.    Закінчення будівництва та  

оздоблювальні роботи 
         (CPC 517) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

E.   Інші 
 
-     Попередні підготовчі 

роботи на будівельних 
майданчиках 

         (СРС 511) 
 

- Спеціальні будівельні 
роботи  (СРС 515) 

 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
-       Послуги з оренди стосовно 

обладнання для 
будівництва або знесення 
будівель чи цивільних 
інженерних споруд, з 
оператором (СРС 518) 

 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

4.ПОСЛУГИ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ   
 
А. Послуги комісійних агентів 

 
(1)   Немає 

 
(1)   Немає 
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        (CPC 621) 
 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
В.   Послуги  з оптової торгівлі 
        (CPC 622 (крім СРС 62262) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

-       Послуги з оптової торгівлі 
книгами, газетами, 
журналами (крім 
канцелярських товарів) 

         (СРС 62262) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
С.    Послуги з роздрібної 

торгівлі 
        (СРС 631+632+6111+6113+ 

6121+613) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

D.   Послуги франчайзингу 
         (СРС 8929) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

       5. ПОСЛУГИ У СФЕРI ОСВIТИ 
 

  

 
A. Послуги у сфері 

початкової освіти (CPC 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
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921) 
 
 
 
 

(3)   Немає, за винятком того, що відповідно до 
законодавства України, лише громадянин України 
може бути керівником закладу освіти, незалежно 
від форми власності  
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
B.  Послуги у сфері середньої 

освіти (CPC 922) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає, за винятком того, що відповідно до 
законодавства України, лише громадянин України 
може бути керівником закладу освіти, незалежно 
від форми власності  
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
 
C.    Послуги у сфері вищої 

освіти (CPC 923) 
 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає, за винятком того, що відповідно до 
законодавства України, лише громадянин України 
може бути керівником закладу вищої освіти усіх 
рівнів аккредитації, незалежно від форми 
власності  
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 

 
D. Послуги в сфері освіти для 

дорослих (СРС 924) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
E.    Інші послуги у сфері освіти 
         (CPC 929) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
 

 
 

A. Послуги каналізації 
         (СРС 9401) 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

B. Послуги з прибирання 
відходів (СРС 9402) 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

C. Послуги з санітарної 
обробки (СРС 9403) 

 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

D.    Інші 
 
-        Послуги з очищення 

вихлопних газів 
         (СРС 9404) 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
-        Послуги з послаблення 

шуму (СРС 9405) 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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- Послуги із захисту 

природи та ландшафтів 
         (СРС 9406) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

- Iнші послуги з охорони 
довкілля 

         (СРС 9409) 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

7. ФIНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
 

Послуги зі страхування та пов’язані з ними послуги 
 

   
 
(i) Пряме страхування (в тому 

числі сумісне 
страхування): 

 
(A)  Послуги зі 

страхування життя 
         (B)   Послуги зі 

страхування, крім 
страхування життя (в 
тому числі морське та 
авіаційне 
страхування)  

  
(ii) Послуги перестрахування 

та ретроцесії  
 
(іv)   Допоміжні послуги зі 

страхування, такі як 
консультування, актуарні 

 
 (1)    Не зв’язані, за винятком того, що  немає для: 
         страхування ризиків, пов’язаних з   

морськими перевезеннями, комерційною 
авіацією, запуском космічних ракет і 
фрахтом (в тому числі супутники), причому 
така страховка покриває будь-що або усе з 
такого: товари, що транспортуються, 
транспортний засіб, яким транспортуються 
товари, та будь-яка відповідальність, що 
виникає в цьому зв’язку; 

-   перестрахування; 
- допоміжні послуги зі страхування. 
(2)    Немає 
(3)    Немає 
(4)    Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 
(1) Не зв’язані, крім зазначених у стовпчику 

доступу до ринку; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 
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послуги, послуги з оцінки 
ризиків та послуги з 
врегулювання претензій) 

 
 

 
 

(ііі)   Страхове посередництво, 
таке як послуги брокерів 
та агентств 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1) Не зв’язані, крім зазначених у стовпчику 
доступу до ринку; 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 

Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування) 
 
 
(v)    Послуги з прийняття 

внесків та інших коштів, 
що підлягають 
поверненню, від населення 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(vi)   Послуги з кредитування 

всіх видів, в тому числі 
споживчий кредит, кредит 
під заставу, факторинг та 
фінансування комерційних 
операцій 

 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(vii)  Послуги з фінансового 
лізингу 
 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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(viii) Усі послуги зі здійснення 
виплат та грошових 
переказів, в тому числі 
кредитні, платіжні та 
дебітові картки, дорожні 
чеки та банківські чеки 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(ix)   Послуги надання гарантій 

та поручительств 
 
 
 
 

   
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(x) Послуги зі здійснення 
торгівлі за власний рахунок або 
за рахунок покупців, чи то на 
біржі, на позабіржовому ринку, 
або іншим чином, таким: 
 
 

   

 
(a)  інструментами грошового     
ринку (в тому числі чеки, 
рахунки, депозитні 
сертифікати) 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
 
 

(b)   іноземною валютою 
 

 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(с) похідними продуктами, в (1)   Не зв’язані (1)   Немає  
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тому числі (але не 
обмежуючись) ф’ючерси та  
опціони 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 (d) інструментами грошового 
ринку, пов’язаними з курсами 
валют та процентними 
ставками, в тому числі такі 
продукти, як своп, форвардні 
угоди 

 

(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
 (e)  ліквідними цінними 

паперами; 

 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(f)   іншими обіговими 

інструментами, в  тому 
числі злитками 
дорогоцінних металів 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 (xi)   Участь у випуску всіх 
видів цінних паперів, в 
тому числі підписку та 
розміщення як 
посередників (публічно чи 
приватно) та надання 
послуг щодо такого 
випуску 

 

(1) Немає 
(2) Немає 
(3) Лише для юридичних осіб, для яких операції з 

випуску цінних паперів є єдиним видом їхньої 
діяльності, та банки 

(4) Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(xii)  Посередницькі послуги на 

грошовому ринку 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
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 (4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

(xiii) Послуги з управління 
майном, такі як готівкове 
або безготівкове 
управління, всі форми 
колективного управління 
інвестиціями, управління 
пенсійним фондом, 
послуги з довірчого 
зберігання та трастового 
обслуговування 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(xіv) Послуги з клірингу та 

фінансового управління 
майном, в тому числі 
забезпечення, похідні 
інструменти та інші 
обігові інструменти 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(xv)  Надання і передача 

фінансових даних, 
програмного забезпечення 
для обробки фінансових 
даних і пов’язаних 
операцій постачальниками 
інших фінансових послуг 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(xvi) Консультативні, 

посередницькі та інші 
допоміжні фінансові 
послуги з усіх видів 
діяльності, перелічених у 
пунктах (v)-(xv), в тому 
числі довідки про 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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кредитоспроможність і 
аналіз кредиту, 
дослідження та поради з 
питань інвестицій і 
портфеля цінних паперів, 
поради з питань придбання 
та корпоративної 
реструктуризації і стратегії 

 
8.  ПОСЛУГИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 
 
 
A. Послуги лікарень, в тому 
числі послуги з менеджменту 
лікарень (СРС 9311) 
 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає, крім такого: вимоги професійної 

кваліфікації відповідно до законодавства 
України 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає,, крім зазначених у стовпчику доступу 

до ринку 
 
(4)    Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі. Іноземці повинні 
володіти українською  мовою. 

 

 
 
B.  Інші послуги стосовно 
здоров’я людини 

(СРС 9319 (крім 93191)) 
 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає, крім такого: вимоги професійної 

кваліфікації відповідно до законодавства 
України 

(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає,, крім зазначених у стовпчику доступу 

до ринку 
 
(4)    Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі. Іноземці повинні 
володіти українською мовою. 

 

 
C. Соціальні послуги 

(СРС 933**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

9.  ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНI З ТУРИЗМОМ
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A. Послуги готелів та 

ресторанів (в тому числі 
громадське харчування), в 
тому числі послуги з 
готельного менеджменту 

        (CPC641-643) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
 
 
B.     Послуги бюро подорожей 

та туристичних агентів 
(CPC7471) 

 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
C. Послуги екскурсійних бюро 
    (CPC7472) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

10. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНI З ТУРИЗМОМ 
 
A. Розважальні послуги 

(включаючи театральні 
послуги, послуги живих 
гуртів і циркові послуги) 
(крім послуг з експлуатації 
кінотеатрів та послуг 
інструкторів з танців, крім 
танцювальних видів 
спорту) (CPC 9619)* 

(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

- Діяльність кінотеатрів 
(CPC 96199**) 

 

(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 

(1)   Не зв’язані 
(2)   Не зв’язані 
(3)   Немає, крім: що стосується субсидій – не 
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(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 

зв’язані 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
- Послуги інструкторів з танців, 

крім спортивних  
(СРС 96195**) 
 
 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 
 

 

 
B. Послуги інформаційних 

агентств (СРС 962) 
 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)    Іноземні інвестиції обмежені 35 % 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
C.  Послуги бібліотек, архівів, 

музеїв та інших 
культурно-освітніх 
закладів (CPC963) 

 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 
 

 
(1) Не зв’язані 
(2)Не зв’язані 
(3) Не зв’язані 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 

 
D. Послуги з організації занять 

спортом (СРС 9641) та 
інших видів відпочинку 
(СРС 9649) за винятком 
послуг азартних ігор за 
заключень парі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
11. ТРАНСПОРТНI  ПОСЛУГИ 
 
A. Послуги морського транспорту 
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Міжнародний транспорт 
(вантажний та пасажирський) 
(CPC 7211 та 7212 за винятком 
каботажного транспорту) 
 
 
 

 
1) (a) Лінійні перевезення, в т.ч. пасажирські 
перевезення: немає 
    (b) Великогабаритні, без визначеного 
маршруту, та інші міжнародні перевезення, у т. ч. 
пасажирські перевезення: немає  
2) Немає 
3) (a) створення зареєстрованої компанії з метою 
експлуатації флоту під національним прапором 
держави заснування: немає 
     (b) інші форми комерційної присутності для 
надання послуг міжнародного морського 
транспорту: немає 
4) (a) Суднові команди: незв‘язані 
 
    (б) Ключові посади по найму: Не зв’язані, крім 
зазначених у  горизонтальному розділі 
 
 
 
 
 

 
(1)    (а) Немає 
 
         (б) Немає 
 
 
(2) Немає 
(3) (а) Немає 
 
 
      (б) Немає 
 
 
4) (a)  Не зв'язані крім тих, що визначені в 
Горизонтальному розділі 
     (b) Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 
 
 

Постачальникам послуг 
морського транспорту в 
портах надається доступ 
до таких послуг на 
обґрунтованих та 
недискримінаційних 
умовах 
 
1.  Лоцманство 
2.  Допомога у 
буксируванні 
3.  Забезпечення 
продовольством, паливом 
та водою 
4.  Збір сміття та 
утилізація баластної води  
5.  Послуги Капітана 
порту 
6.  Навігаційна підтримка 
7.  Берегові операційні 

послуги, необхідні 
для експлуатації 
судна, у т. ч. зв‘язок, 
водо- та 
електропостачання 

8.  Аварійний ремонт 
9.  Якірна стоянка, 

постановка на якір та 
пов‘язані з цим 
послуги 
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- Морські  завантажувально-
розвантажувальні послуги ( 
СРС 741) 
- Послуги зі зберігання та 
складування вантажу (CPC 
742) 
- Послуги з митного 
оформлення для морського 
транспорту 
- Контейнерні станції та 
складські послуги 

 
 

-  Морські агентські послуги 
-  (Морські) експедиційні 
послуги 
 

 

 
 
(1) Не зв'язані* 
(2) Немає 
(3) Немає9 
(4)  Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 
 
 
 
 
 
 

 (1) Немає 
(2) Немає 
(3) Немає 
(4)  Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 
(1) Не зв'язані* 
(2) Немає 
(3) Немає 
(4) Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Немає 
(2) Немає 
(3) Немає 
(4)  Не зв’язані, крім зазначених у       
горизонтальному розділі 

 

B.    Транспорт на внутрішніх водних шляхах
 
(а). Перевезення пасажирів і 
вантажів (за винятком 
каботажу) 
(СРС 7221, 7222) 
 
 

 
(1)   Немає* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(b). Послуги з оренди суден з 
командою (CPC 7213) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

                                                           
* За технічних причин 
9 У випадку розміщення на територіях у громадській власності можуть застосовуватися процедури отримання комунальної концесії або ліцензії. 
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(d) . Послуги з технічного 
обслуговування та ремонту 
суден (CPC 8868**) 

 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(e). Послуги  з буксирування 
(СРС 7224) 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(f). Допоміжні послуги на 
внутрішніх водних шляхах 
(СРС 745) 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

С. Послуги повітряного транспорту 
 
 
(а) Ремонтне та технічне 
обслуговування літаків 
(частина з CPC 8868) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

(b) Торгівля і маркетинг 
авіатранспортних послуг 
 
 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
 

 
 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
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(с) Система комп’ютерного 
резервування квитків 
 

(1) Незвязані 
(2) Немає 
(3) Для надання послуг повітряного транспорту та 

централізованих розрахунків між 
авіаперевізниками та агентами, що надають 
послуги з продажу повітряного транспорту, 
використовуються лише ті комп’ютерні 
системи бронювання, які відповідають 
вимогам, встановленим уповноваженим 
органом цивільної авіації відповідно до 
авіаційних правил України. 

(4) Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

(d) Послуги наземного 
обслуговування 

1) Нев'язані* 
2) Немає 
3) Підприємства та організації, які прагнуть 
надавати послуги з наземного обслуговування, 
повинні отримати сертифікат відповідності 
авіаційним нормам України. 
4) Незвязані, за винятком випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

(e) Послуги з управління 
аеропортом 

) Незв'язані* 
2) Немає 
3) Оператор аеропорту може надавати послуги з 
управління аеропортом самостійно, а також може 
передавати на договірній основі право на надання 
послуг юридичним або фізичним особам, які 
відповідають вимогам авіаційних правил України. 
4) Незвязані, за винятком випадків, зазначених у 
горизонтальному розділі 

(1)   Незвязані 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
горизонтальному розділі 

 

E.  Послуги залізничного транспорту 
 
(а),(b) Пасажирські та вантажні 
перевезення 
(СРС 7111+7112) 
 

(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Не зв’язані 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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за межами колії: 
(d). Технічне обслуговування та 
ремонт залізничного 
обладнання 
(СРС8868**) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(e). Допоміжні послуги для 
залізничного транспорту 
(СРС 743) 
 

 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 
 

 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

F.  Послуги наземного транспорту. 
 
 
а) пасажирські перевезення 
(СРС 7121+7122) 
 
 
 
 
 

(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає за умови реєстрації як юридичної 

особи  
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(b) перевезення вантажів  
(СРС 7123) 
 
 
 

 
(1)   Не зв’язані 
(2)   Немає 
(3)   Немає за умови реєстрації як юридичної 

особи  
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 

 
(c) Послуги з оренди 
комерційних транспортних 
засобів з водіями 
(CPC 7124) 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    
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горизонтальному розділі 
 

горизонтальному розділі 

 
 
(d) Послуги з технічного 
обслуговування та ремонту 
обладнання наземного 
транспорту (СРС 6112+8867) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
 
(e) Допоміжні послуги у сфері 
послуг наземного транспорту 
(CPC744) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
  

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

G. Трубопровідний транспорт 
 
(а). Транспортування нафти і 
газу (СРС 7131) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
Україна бере на себе 
зобов’язання щодо 
забезпечення повної 
прозорості у формулюванні, 
адаптації та застосуванні 
заходів, які впливають на 
доступ до ринку та торгівлю 
послугами у галузі 
трубопровідного транспорту. 

Україна бере на себе 
зобов’язання забезпечити 
дотримання принципів 
режиму недискримінації при 
доступі до та використанні 
мережі трубопроводів під 
власною юрисдикцією, в 
межах наявних технічних 
можливостей цієї мережі, в 
тому що стосується 

 
 
(b). Транспортування інших 
продуктів (СРС 7139) 
 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 
 (1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
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походження, напрямку 
транспортування або прав 
власності на продукцію, що 
транспортується, без 
накладання будь-яких 
безпричинних затримок, 
заборон або звинувачень, а 
також забезпечення 
недискримінаційної цінової 
політики, яка заснована на 
диверсифікації походження, 
напрямків транспортування 
або прав власності на 
продукцію.

H.     Допоміжні послуги для всіх видів транспорту 

 
(а) Послуги з обробки вантажів 
(СРС 741) 

 (1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 

(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 

(b). Послуги зі зберігання у 
складах та пакгаузах 
(CPC 742) 
 

(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 

(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 

 
(с). Послуги транспортних 
агентств з вантажних 
перевезень (CPC748) 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Немає 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у    

горизонтальному розділі 

 

 
(d). Інші  
- Інспектування вантажів 

 
(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 

 
(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
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Способи постачання: 1). Постачання через кордон     2). Споживання за кордоном      3). Комерційна присутність     4). Присутність фізичних осіб 

Сектор або підсектор Обмеження щодо доступу до ринку Обмеження щодо національного режиму Додаткові зобов’язання 

(Частина СРС 749**) 
 

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі  

(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
12.   ІНШІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ 

-        Косметичні послуги та 
послуги з фізичного 
оздоровлення 

-        Послуги з масажу, крім 
лікувального масажу  

         (частина СРС Ver. 1.0: 
97230)10  
 
 

 
(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 
(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 

- Санаторно-курортні 
послуги  

          
         (частина СРС Ver. 1.0: 

97230)11, в тому числі 
послуги з управління 
курортами  

 
 

(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 

(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 

 
- Перукарські послуги та інші 
послуги салонів краси 
(СРС 9702) 

 
(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 
 

 
(1)   Не зв’язані* 
(2)   Немає 
(3)   Немає 
(4)   Не зв’язані, крім зазначених у       

горизонтальному розділі 

 

                                                           
10 Цей підклас не включає медичні послуги, класифіковані у 931. 
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ПРИМІТКИ ДО ГРАФІКУ 

У разі, коли послуги автомобільного транспорту, залізничного транспорту, внутрішнього водного транспорту та пов’язані з ними допоміжні послуги не 
охоплюються іншим чином, як вказано у цьому графіку, оператор мультимодальних перевезень (як визначено нижче - 3) має можливість орендувати або 
здавати в лізинг вантажівки, залізничні вагони або баржі, а також пов’язане обладнання, з метою здійснення внутрішнього експедирування вантажів, або 
мати доступ  та використовувати ті форми діяльності зі мультимодальних перевезень на розумних і недискримінаційних умовах  з метою здійснення 
мультимодальних перевезень. “Розумні та недискримінаційні умови” означають, для цілей таких мультимодальних перевезень, здатність оператора зі 
мультимодальних перевезень організувати вчасне перевезення своїх товарів, в тому числі пріоритет над іншими товарами, які ввезені до порту пізніше. 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ МОРСЬКИХ ПОСЛУГ 
 
1. Без шкоди для обсягу заходів, які можна розглядати як «каботаж» згідно з вимогами національного законодавства, до цього графіку не включено 

«морські каботажні послуги », які вважаються такими, що включають перевезення пасажирів чи вантажів між портом на території України, та 
іншим портом, що знаходиться на території України та рух, що відправною точкою та точкою призначення якого є той самий порт, що 
знаходиться на території України, за умови, що цей рух не виходить за межі територіальних вод України. 
 

2. «Інші форми комерційної присутності для надання послуг міжнародного морського транспорту » – означає спроможність постачальників послуг 
міжнародного морського транспорту з інших країн-членів здійснювати на місцевому рівні всі види діяльності, що є необхідним для забезпечення 
їх клієнтів частково чи повністю інтегрованими транспортними послугами, в структурі яких істотним елементом є морський транспорт. (Однак, 
це зобов‘язання не повинно тлумачитись як таке, що обмежує в будь-який спосіб зобов‘язання, взяті на себе у зв’язку з цим режимом поставки 
через кордон). 

 
Ці види діяльності включають з-поміж іншого таке: 
 
(a) маркетинг або продаж послуг морського транспорту та суміжних послуг через прямі контакти з клієнтам та споживачами, від визначення ціни до 

виставлення рахунку, причому ці послуги є такими, що надаються чи пропонуються самим постачальником послуг чи постачальником послуг, з 
яким продавець послуг має постійних комерційні стосунки; 

(b) придбання, чи то від власного імені чи від імені будь-якого з клієнтів чи споживачів (а також перепродаж іншим клієнтам чи споживачам) будь-
яких транспортних чи суміжних послуг, у тому числі послуги внутрішнього транспорту будь-якого виду, зокрема: перевезення внутрішніми 
водами, залізницею чи автошляхами, які є необхідними для надання інтегрованих послуг; 

(c)  підготовка документації стосовно транспортних супровідних документів, митних документів, а також інших документів, пов‘язаних з 
походженням та характером товарів, що перевозяться; 

(d) надання комерційної інформації будь-яким способом, у тому числі через комп‘ютеризовані інформаційні системи та системи електронного 
обміну даними (згідно з вимогами та умовами додатку про засоби телекомунікації; 
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(e) встановлення будь-яких комерційних стосунків (у тому числі участь в акціонерному капіталі компанії) та призначення персоналу, найнятого на 
місці (або, у випадку персоналу іноземного походження – у відповідності до горизонтальних зобов‘язань щодо переміщення персоналу) з будь-
яким судновим агентством, заснованим на місцевому рівні; та 

(f)  діяльність від імені компаній, організація заходів суден до портів або перебирання вантажу за необхідності. 
 
3. «Оператори мультимодального транспорту» означає особу, від  імені та за дорученням якої оформлено накладну чи інший документ 
мультимодального перевезення , чи інші документи які підтверджують наявність контракту на мультимомодальне перевезення товарів, і яка відповідає за 
перевезення товарів у відповідності до вимог контракту на перевезення. 
 
4. « Послуги із завантаження / розвантаження морського вантажу » – означає види діяльності, здійснювані стивідорними компаніями, у тому числі 
операторами терміналів, але не в тому числі безпосередні дії вантажників, коли їхню роботу організовано незалежно від стивідорних компаній чи 
компаній-операторів терміналів. Види діяльності, що охоплюються даним терміном, включають організацію та контроль за такими операціями: 
 
- завантаження вантажу на судно / розвантаження вантажу з судна; 
- закріплення / розкріплення вантажу; 
- приймання / доставка та забезпечення схоронності вантажу перед відправленням чи після розвантаження. 
 
5. « Послуги з митного оформлення » (альтернативно – « послуги місцевих митних брокерів »)  – означає види діяльності, що полягають у 
виконанні, від імені іншої сторони, митних формальностей у зв‘язку з ввезенням, вивезенням або транзитним перевезенням вантажу, незалежно від того, 
чи є цей вид діяльності основним для виконавця, чи додатковим до його основного профілю. 
 
6. « Послуги контейнерних станцій та складських приміщень » – означає види діяльності, що полягають у зберіганні контейнерів, незалежно від 
того, чи зберігаються вони на території порту, чи на позапортових площах суші, з метою їх завантаження чи розвантаження, ремонту та забезпечення їх 
придатності та готовності до відвантаження. 
 
7. « Агентські послуги морського транспорту » – означає  види діяльності, що полягають у виконанні функцій агента та представництві на території 
певної географічної місцевості економічних інтересів однієї чи більше ліній корабельних сполучень або корабельних компаній для таких цілей: 
 
 - маркетинг та продаж маркетинг або продаж послуг морського транспорту та суміжних послуг, від визначення ціни до виставлення 

рахунку, та оформлення накладних від імені компаній, придбання та перепродаж необхідних суміжних послуг, підготовка документації та 
надання комерційної інформації; 

 
 - діяльність від імені компаній, що організують заходи до портів та перебирання вантажу за необхідності. 
 
  
8. « Послуги з експедиції вантажів » – означає (діяльність, що полягає в організації та контролі за відвантаженнями від імені відправника, через 
придбання транспорту та суміжних послуг, підготовці документації та наданні комерційної інформації). 



 

ПЕРЕЛІК ВИЛУЧЕНЬ З РЕЖИМУ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ 
 

 
Сектор чи підсектор 

 
Опис заходу із зазначенням того, чому вона не 

відповідає Статті II. 
 

 
Країна або країни, до яких 
застосовуються ця заходи. 

 
Термін дії, який 
передбачається 

 
Умови, що викликають 

необхідність виключення 
 

 
Аудіовізуальні послуги 
- Виробництво та 
розповсюдження 
аудіовізуальних робіт 
через трансляцію або 
інші форми передачі на 
аудиторію 

 
Заходи, які дають визначенням робіт 
європейського походження таким чином, щоб 
надати національний режим аудіовізуальним 
роботам, які відповідають певним лінгвістичним 
критеріям і критеріям походження, стосовно 
доступу до трансляції або подібних форм 
передачі. 

 
Сторони Ради Європейської 
конвенції про 
транскордонне телебачення 
або інші європейські країни, 
з якими може бути укладено 
угоди 

 
 
 
 
 
 
Необмежений.  
 
 

 
Умови спрямовані в межах 
сектору на поширення 
культурних цінностей як в 
Україні, так і в інших країнах 
Європи, а також на досягнення 
цілей лінгвістичної політики. 
 

 
Аудіовізуальні послуги 
- Виробництво та 
розповсюдження 
кінематографічних 
робіт і телевізійних 
програм 
 

 
Заходи ґрунтуються на укладених між урядами 
рамкових угодах про спільне виробництво 
аудіовізуальних робіт, які надають національний 
режим аудіовізуальним роботам, що 
охоплюються цими угодами, зокрема по 
відношенню до розповсюдження та доступу до 
фінансування. 

 
Всі країни, з якими 
співробітництво в галузі 
культури може бути 
бажаним 

 
 
Необмежений.  
 

 
 
Мета таких угод полягає у 
сприянні культурним зв’язкам 
між відповідними країнами.   

 
 
Аудіовізуальні послуги  
- Виробництво та 
розповсюдження 
телевізійних програм і 
кінематографічних 
робіт 

 
Заходи, що надають пільги будь-яких програм 
підтримки (таких як План дій щодо передових 
телевізійних послуг, MEDIA або Європейський 
фонд підтримки спів-виробництва 
кінематографічних робіт  (EURIMAGES) 
аудіовізуальним роботам, а також 
постачальникам таких робіт, які відповідають 
певним європейським критеріям походження. 

 
 
Європейські країни 

 
Необмежений.  
 

 
Ці програми направлені на 
збереження та підтримку 
регіональних особливостей 
європейських країн, які мають 
давні культурні зв’язки 
 

 
 
Перевезення пасажирів 
і вантажів внутрішнім 
водним транспортом 
 
 
 
 

 
Заходи, що вживаються згідно з існуючими або 
майбутніми угодами, що регулюють доступ і/або 
права на здійснення перевезень та умови 
здійснення цього виду економічної діяльності на 
території України або між країнами, які є 
сторонами у відповідних угодах, в тому числі 
угоди відносно використання системи Рейн-
Майн-Дунай 

 
 
Усі країни, з якими угоди є 
чинними або набудуть 
чинності 

 
 
Поступове 
вилучення із 
остаточним 
вилученням через 
8 років з дати 
вступу до СОТ 

 
Захист цілісності 
інфраструктури, захист 
навколишнього середовища, а 
також регулювання прав на 
здійснення перевезень на 
території України та між 
зацікавленими країнами 
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Сектор чи підсектор 

 
Опис заходу із зазначенням того, чому вона не 

відповідає Статті II. 
 

 
Країна або країни, до яких 
застосовуються ця заходи. 

 
Термін дії, який 
передбачається 

 
Умови, що викликають 

необхідність виключення 
 

 
Перевезення пасажирів 
і вантажів залізничним 
транспортом 
 
 
 
 
 
 

 
Заходи, що вживаються згідно з існуючими або  
майбутніми угодами, що регулюють доступ і/або 
права на здійснення перевезень та умови 
здійснення цього виду економічної діяльності на 
території України або між країнами, які є 
сторонами у відповідних угодах 
 
 
 
 

 
Усі країни, з якими угоди є 
чинними або набудуть 
чинності 

 
 
Необмежений.  
 

Законодавство України. Захист 
цілісності інфраструктури, 
захист навколишнього 
середовища, а також 
регулювання прав на 
здійснення перевезень на 
території України та між 
зацікавленими країнами, з 
врахуванням специфіки регіону 
цих видів послуг 

 
Перевезення пасажирів 
і вантажів наземним 
транспортом 
 
 
 
 
 

 
Заходи, що вживаються згідно з існуючими або 
майбутніми угодами, які резервують і/або 
обмежують надання цих видів транспортних 
послуг та визначають умови такого надання, в 
тому числі дозволи на здійснення транзиту і/або 
пільгових податків на автомобільні перевезення, 
на території України або за межами України 

 
Усі країни, з якими угоди є 
чинними або набудуть 
чинності 

 
Необмежений.  
 

 
Двосторонні міжурядові Угоди 
про міжнародні автомобільні 
перевезення, Міжнародні 
конвенції. Захист цілісності 
інфраструктури, захист 
навколишнього середовища, а 
також регулювання прав на 
здійснення перевезень на 
території України та між 
зацікавленими країнами. 

 
Послуги комп’ютерної 
системи резервування 
квитків (КРС) 

 
Надання даного виду послуг на підставі 
міжнародної інвесторної системи “Габріель” та 
дистриб’ютерній “Гетс” з поступовим переходом 
до системи “Галілео” 
На внутрішньому ринку система “Сирена-2” 

 
Сторони згаданих 
міжнародних систем 
Країни СНД 

 
Необмежений.  
 
 

Метою застосування цього 
заходу є гарантування рівного 
доступу на ринок інших країн 
для українських 
постачальників таких видів 
послуг. 

 
 

__________ 
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ДОДАТОК IV  
 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
 

Стаття 1 
Сфера охоплення та визначення 

 
1. У цьому Додатку визначаються принципи нормативно-правової бази для всіх 
фінансових послуг лібералізованих відповідно до розділу IV (Торгівля послугами) 
цієї Угоди. 
 
2. Для цілей цього Додатку: 
 

(а) фінансові послуги означають будь-які послуги фінансової природи 
запропоновані постачальником фінансових послуг Сторони. Фінансові послуги 
включають такі види діяльності: 

 
(І) Страхування та пов’язані з ним послуги: 
 

(і) пряме страхування (включаючи спільне страхування): 
(А) страхування життя; 
(В) інші види страхування (крім страхування життя) 
 

(іі) послуги перестрахування та ретроцесії; 
 
(ііі) страхове посередництво, таке як послуги брокерів та агентств; та 
 
(іv) допоміжні послуги із страхування, такі як консультування, 
актуарні послуги, послуги з оцінки ризиків та врегулювання 
претензій; та 

 
(ІІ) Банківські та інші фінансові послуги (за виключенням 
страхування): 
 

(і) послуги з прийняття від населення вкладів та інших коштів, що 
підлягають поверненню; 
 
(іі)  кредитування всіх видів, включаючи споживчий кредит, кредит 
під заставу, факторинг та фінансування комерційних операцій; 
 
(ііі) фінансовий лізинг; 
 
(іv) усі послуги зі здійснення виплат та грошових переказів, 
включаючи кредитні, платіжні та дебітові картки, дорожні чеки та 
банківські тратти; 
 
(v)   гарантії та зобов'язання; 
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(vi) послуги із здійснення торгівлі за власний рахунок або за рахунок 
покупців, чи на біржі чи на позабіржовому ринку, або іншим чином, 
таким: 

(А)  інструментами грошового ринку (в тому числі чеки, 
рахунки, депозитні сертифікати); 
 
(В) іноземною валютою; 
 
(С) похідними продуктами, включаючи (але не 
обмежуючись) ф’ючерси та  опціони; 
 
(D) інструментами грошового ринку, пов’язаними з курсами 
валют та процентними ставками, включаючи такі продукти, 
як своп, форвардні угоди ліквідними цінними паперами; 
 
(Е) цінними паперами в обігу; та  
 
(F)  іншими обіговими інструментами та фінансовими 
активами, в тому числі злитками; 

 
(vii) участь у випуску всіх видів цінних паперів, включаючи 
підписку та розміщення як посередників (публічно чи приватно) та 
надання послуг щодо такого випуску; 
 
(viii) посередницькі послуги на грошовому ринку; 
 
(іx) послуги з управління активами, такими як готівкою або 
управління портфелем, всі форми колективного управління 
інвестиціями, пенсійним фондом, опікунство, депозитарного та 
трастового обслуговування;  
 
(х) розрахунково-клірингові послуги щодо фінансових активів, 
включаючи цінні папери, похідні продукти та інші обігові 
інструменти; 
 
(xі) надання і передача фінансової інформації, обробка фінансових 
даних та відповідне програмне забезпечення; 
 
(xіi) консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові 
послуги з усіх видів діяльності, перелічених у пунктах (і)-(xі), 
включаючи довідку та аналіз кредитоспроможності, дослідження та 
поради з питань інвестицій і портфеля, поради з питань придбання та 
корпоративної реструктуризації і стратегії; 

 
(b) постачальник фінансової послуги означає будь-яку фізичну або 
юридичну особу Сторони, яка прагне надати або надає фінансові послуги; але 
термін "постачальник фінансових послуг" не включає в себе державна установа. 
 
(c) державна структура означає: 
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(і) уряд, центральний банк або фінансовий орган Сторони або 
структуру, яка перебуває у власності або під контролем Сторони, яка 
переважно займається виконанням урядових функцій або діяльності для 
урядових цілей, за виключенням структур, головним чином залучених до 
постачання фінансових послуг на комерційних умовах; або 
 
(іі) приватна структура, яка виконує функції, які зазвичай виконуються 
центральним банком або грошово-кредитною установою, при здійсненні 
цих функцій. 
 

3.  (а) цей Додаток не застосовується до послуг, що надаються в порядку 
здійснення державної влади, які, для цілей цього Додатка, визначаються наступним 
чином: 

 
(і) діяльність, що проводяться центральним банком або грошово-
кредитною установою або будь-якою іншою державною структурою 
маючи на меті грошово-кредитну або валютну політику; 
 
(іі) діяльності, які є частиною встановленої системи соціального 
забезпечення або державних пенсійних планів; та 
 
(ііі) інша діяльність, що проводиться державною структурою за рахунок 
або з гарантією або з використанням фінансових ресурсів Уряду. 

 
(b) незважаючи на положення пункту (а), якщо будь-яка Сторона дозволяє будь-

яку з видів діяльності, зазначених у підпунктах (іі) або (ііі) пункту (а), яка буде 
проведена її постачальниками фінансових послуг в конкуренції з державною 
установою або постачальником фінансових послуг, така діяльність має бути за умови 
дотримання положень розділу IV (Торгівля послугами) цієї Угоди та цього Додатку. 

 
Стаття 2 

Національний режим 
 

1. Відповідно до умов національного режиму, кожна Сторона надає 
постачальникам фінансових послуг іншої Сторони, утвореним на своїй території 
доступ до платіжних і клірингових систем, керованих державними установами, а 
також до офіційного фінансування і рефінансування об'єктів, доступних в 
звичайному процесі звичайної справи. Цей пункт не призначений для надання 
доступу до коштів кредитора останньої інстанції Сторони. 

 
2. Якщо Сторона вимагає членства або участі в, чи доступу до будь-якого органу 
саморегулювання, цінних паперів або ф'ючерсних бірж або ринку, клірингового 
агентства або будь-якої іншої організації чи асоціації для того, щоб постачальники 
фінансової послуги іншої Сторони для постачання фінансових послуг на рівній 
основі з постачальниками фінансових послуг Сторони або надає таким структурам, 
прямо чи опосередковано, з привілеями або перевагами в наданні фінансових послуг, 
то Сторона забезпечує таким структурам надання національного режиму 
постачальникам фінансових послуг іншої Сторони, які розміщені на її території в 
секторах, вписаних в її Графіку специфічних зобов'язань, а також з урахуванням 
будь-яких умов і вимог, викладених у ньому. 
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Стаття 3 
Прозорість регулювання 

 
1. Сторони визнають, що прозорі правила та політика, які регулюють діяльність 
постачальників фінансових послуг відіграють важливу роль в полегшенні доступу 
іноземних постачальників фінансових послуг до, і їх діяльності на ринках одна одної. 
З цією метою Сторони зобов'язуються сприяти прозорості регулювання у сфері 
фінансових послуг. 
 
2. Кожна Сторона гарантує швидке опублікування заходів загального 
застосування, пов’язаних з постачанням фінансових послуг, або іншим чином 
оприлюднення їх у спосіб, який надає можливість заінтересованим особам бути 
ознайомленими з ними. 
 
3. Наскільки це здійсненно, кожна Сторона: 

 
(а) публікує заздалегідь будь-які заходи загального застосування, пов’язані з 
постачанням фінансових послуг, які вона пропонує прийняти і мету заходу, та 
 
(b) надає заінтересованим особам практичну можливість прокоментувати такі 
запропоновані заходи. 
 

4. Наскільки це здійсненно, кожна Сторона надає достатній час між публікацією 
остаточних заходів загального застосування, пов'язаних з постачанням фінансових 
послуг та їх вступу в силу. 
 
5. Кожна Сторона забезпечує, щоб всі заходи загального застосування, пов'язані з 
постачанням фінансових послуг, адмініструються  у поміркований, об'єктивний та 
неупереджений спосіб. 
 
6. Кожна Сторона підтримує відповідні механізми для реагування на запити від 
заінтересованих осіб щодо заходів загального застосування, пов'язаних з 
постачанням фінансових послуг. 
 

Стаття 4 
Дозвіл на постачання фінансових послуг 

 
1. У разі, якщо потрібна ліцензія на постачання фінансової послуги, компетентні 
органи Сторони: 
 

(а) надають доступ для громадськості до всіх критеріїв ліцензування, процедур 
щодо заповнення заявок, і достатній період часу, як правило, необхідний для 
прийняття рішення щодо заявки на отримання ліцензії; 
 
(b) інформують заявника про те чи вважається заявка оформленою після 
отримання заявки на запит заявника; 
 
(с) визначають будь-яку додаткову інформацію, необхідну для оформлення 
заявки у разі недооформлення заявки і надають можливість виправити недоліки 
протягом достатнього термін; 
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(d) інформують заявника, без невиправданої затримки, про статус заявки на 
запит заявника; та 
 
(е) ознайомлює в письмовій формі про причини відмови у видачі ліцензії на 
запит заявника. 

 
2. Компетентні органи кожної Сторони приймають адміністративне рішення щодо 
оформленої заявки постачальника послуг іншої Сторони, пов’язаної з постачанням 
послуг, протягом достатнього періоду часу, оприлюдненого заздалегідь, та негайно 
інформує заявника про прийняте рішення. Цей період часу може бути подовжений 
якщо неможливо прийняти рішення протягом визначеного періоду в зв'язку зі 
складністю питання. У такому разі, компетентний орган інформує заявника без 
невиправданої затримки та докладає зусиль, щоб прийняти рішення протягом 
прийнятного періоду часу після цього. У разі недооформленої заявки, визначений 
період часу може бути призупинений компетентними органами до отримання всіх 
документів. 

 
Стаття 5 

Внутрішнє регулювання 
 
1. Кожна Сторона може приймати або застосовувати заходи з міркувань, 
продиктованих розсудливістю, в тому числі для захисту інвесторів, вкладників, 
власників полісів та осіб, яким надано обов'язки довіреної особи постачальника 
фінансових послуг; або для забезпечення цілісності і стабільності фінансової системи 
Сторони. 
 
2. Ці заходи не повинні бути більш обтяжливими, ніж необхідно для досягнення їх 
мети, а недискримінаційними до постачальників фінансових послуг іншої Сторони у 
порівнянні з її власними подібними постачальниками фінансових послуг. Там, де 
вони не відповідають іншим положенням цієї Угоди, ці заходи не повинні 
застосовуватися як засіб ухилення від зобов'язань Сторони або зобов'язань  за такими 
положеннями. 
 
3. Ніщо в цій Угоді, не повинно тлумачитися як вимога до Сторони розкрити 
інформацію, що стосується справ і рахунків окремих споживачів або будь-якої 
конфіденційної чи приватної інформації, що є власністю державної структури. 
 
4. Кожна Сторона, наскільки це практично можливо, забезпечує узгоджені на 
міжнародному рівні стандарти регулювання і нагляду в секторі фінансових послуг, 
які реалізуються і застосовуються на її території. Такими узгодженими на 
міжнародному рівні стандартами, зокрема, є Основні принципи ефективного 
банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду, Основні 
принципи та методологія страхування Міжнародної асоціації страхового нагляду, а 
також Цілі та принципи регулювання ринків цінних паперів Міжнародної організації 
комісій з цінних паперів. 
 

Стаття 6 
Визнання 

 
1. Сторона може визнати, шляхом гармонізації або іншим чином, пруденційні 
заходи не-Сторони у визначенні того, як заходи Сторони щодо фінансових послуг, 
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застосовуються. Таке визнання може ґрунтуватися на угоді або домовленості між 
Стороною і не-Стороною, або може бути надано автономно. 
 
2. Сторона, яка є стороною угоди або домовленості типу, згаданого в пункті 1, то 
чи в момент набрання чинності цією Угодою або після цього, надає відповідну 
можливість для іншої Сторони вести переговори про своє приєднання до таких угод 
або домовленостей, або вести переговори подібні до таких, за обставин, в яких було б 
еквівалентне регулювання, нагляд, реалізація такого регулювання, та, у разі 
необхідності, процедур, що стосуються обміну інформацією між сторонами угоди 
або домовленості. У разі, якщо Сторона надає визнання автономно, вона надає 
відповідну можливість іншій Стороні продемонструвати, що такі обставини існують. 
 

Стаття 7 
Передача та обробка інформації 

 
1. Жодна із Сторін не вживає заходів, які запобігають передачу інформації або 
обробці фінансової інформації, включаючи передачу даних електронними засобами, 
або таких, з урахуванням правил ввезення, що узгоджуються з міжнародними 
угодами, перешкоджають передачі обладнання, якщо такі передачі інформації, 
обробка фінансової інформації або передачі обладнання необхідні для ведення 
звичайного бізнесу постачальника фінансових послуг. 
 
2. Ніщо в цьому пункті не обмежує право Сторони щодо захисту персональних 
даних, недоторканності особистого життя і конфіденційність записів і рахунків 
фізичних осіб так довго, як таке право не використовується для обходу положень цієї 
Угоди. 
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ДОДАТОК V 

 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ 

 
Частина I 

Загальні положення 
 

Стаття 1 
Сфера застосування 

 
1. Цей Додаток застосовується до заходів, що впливають на торгівлю 

міжнародними автомобільними та морськими вантажними перевезеннями та 
відповідними логістичними послугами. 

 
2. При необхідності та відповідно до положень статті V ГАТТ 1994, цей 

Додаток охоплює також транзитний рух. 
 
3. Цей Додаток не поширюється на послуги, що належать до сфери каботажу як 

це визначено у відповідному національному законодавстві кожної Сторони. 
 

Стаття 2 
Визначення 

 
1. Для цілей цього Додатка: 
 
a) сухий порт означає внутрішній об'єкт, пов'язаний з одним або декількома 

видами транспорту для обробки, зберігання та нормативної перевірки товарів, що 
переміщуються в міжнародній торгівлі, та здійснення відповідного митного 
контролю та формальностей; 

b) міжнародні морські перевезення означають морські перевезення 
вантажу між портом Сторони та портом іншої Сторони або держави, яка не є 
Стороною. 

 
c) міжнародні автомобільні перевезення означають навантажений або 

порожній проїзд, який здійснює транспортний засіб, пункт відправлення та пункт 
прибуття якого знаходяться на території двох різних країн; 

 
d) логістичні послуги для автомобільних, залізничних та повітряних 

перевезень означають послуги, визначені за CPC 741, 742, 748 та 749, які надаються 
для підтримки міжнародних послуг автомобільних, залізничних та повітряних 
перевезень; 

 
e) логістичні послуги для морських вантажних перевезень означають такі 

послуги: 
 
(i) " послуги з обробки морських вантажів ", що означають діяльність, яку 

здійснюють компанії стивідорів, включаючи компанії операторів терміналів, але не 
включаючи безпосередню діяльність докерів, коли ця робоча сила організовується 
незалежно від стивідорних компаній або компаній операторів терміналів. 
Охоплювані заходи включають організацію та нагляд за: 



2 
 

1. завантаженням / вивантаженням вантажу на / з судна; 
2. прив'язуванням / відв'язуванням вантажу; 
3. прийомом / доставкою та зберіганням вантажів перед відправленням або 

після вивантаження; 
(ii) "послуги зі зберігання та складування", що означають послуги зі зберігання 

заморожених або охолоджених товарів, послуги зі зберігання великих обсягів рідин 
або газів, а також послуги зі зберігання та складування інших товарів, зокрема 
бавовни, зерна, шерсті, тютюну, іншої сільськогосподарської продукції, та інших 
господарських товарів; 

(iii) "послуги з митного оформлення" (альтернативно "послуги митних 
брокерів") означають діяльність, що полягає у здійсненні від імені іншої сторони 
митних формальностей щодо імпорту, експорту чи перевезення вантажів, незалежно 
від того, чи є ця послуга основною діяльністю постачальника послуг або звичайним 
доповненням до його основної діяльності; 

(iv) «послуги контейнерних станцій та депо» означають діяльність, що полягає 
у зберіганні контейнерів або у портових районах, або на внутрішніх територіях, з 
метою їх наповнення/розбирання, ремонту та підготовки їх придатності до 
перевезення; 

(v) "послуги морських агентств" означають діяльність, що полягає у 
представленні в межах даної географічної території як агентів ділових інтересів 
однієї або декількох судноплавних ліній або морських компаній для таких цілей: 

1. маркетинг та продаж морських перевезень та супутніх послуг, від оцінки до 
виставлення рахунків та видачі накладних від імені компаній, придбання та 
перепродаж необхідних супутніх послуг, підготовка документації та надання ділової 
інформації; 

2. діючи від імені компаній, які оформлюють виклик судна або приймають 
вантажі за необхідності; 

(vi) "транспортно-експедиторські послуги" означають діяльність, що 
складається з організації та моніторингу операцій перевезень від імені 
вантажовідправників, через придбання транспортних та супутніх послуг, підготовку 
документації та надання ділової інформації; 

 
f) мультимодальні перевезення означають перевезення товарів щонайменше 

двома різними видами транспорту, включаючи міжнародні морські перевезення, на 
основі єдиного транспортного документа ; 

g) оператор мультимодальних перевезень означає будь-яку особу, яка укладає 
договір щодо мультимодальних перевезень та яка бере на себе повну 
відповідальність за його виконання в якості перевізника або оператора перевезень. 

 
h) швидкопсувні товари означають товари, які швидко розкладаються через свої 

природні особливості, зокрема за відсутності відповідних умов зберігання. 
 
i) професійний водій означає фізична особа, яка керує автомобільним 

транспортним засобом для надання послуг з міжнародних автомобільних перевезень, 
яка має дійсне посвідчення водія, та за необхідності ліцензію професійної 
кваліфікації, видану компетентними органами Сторін; 

j) послуги в порту означають пілотаж; буксирування та допомога буксиру; 
резервування, заправка та полив; збирання сміття та утилізація баластних відходів; 
послуги капітана порту; навігаційні засоби; берегові оперативні служби, необхідні 
для роботи суден, включаючи зв’язок, водо- та електропостачання; аварійно-
ремонтні об’єкти; послуги стоянки, надання місця стоянки та послуги причалу; 
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k) транзит означає перевезення через територію Сторони, коли проїзд через 
таку територію є лише частиною всієї подорожі, яка починається і закінчується за 
межею Сторони, через територію якої проходить рух; 

l) автомобільний транспортний засіб означає комерційний транспортний засіб 
або зчеплення транспортних засобів, які зареєстровані у Сторони, та 
використовуються виключно для перевезення вантажів.  

 
 

Стаття 3 
Внутрішнє регулювання 

 
1. Сторони не приймають та не підтримують жодних адміністративних та 

технічних вимог та процедур, які можуть становити замасковане обмеження або 
матимуть дискримінаційний вплив на торгівлю послугами, охоплених цим Додатком. 

 
2. При визначенні чи дотримується Сторона пункту 1 враховуються міжнародні 

стандарти, що застосовуються цією Стороною. У випадках, коли Сторони 
здійснюють будь-які заходи, що відхиляються від вищезазначених міжнародних 
стандартів, їхні стандарти повинні ґрунтуватися на недискримінаційних, об'єктивних 
та прозорих критеріях. 

 
Стаття 4 

Прозорість 
 
1. Кожна Сторона оприлюднює в Інтернеті у зведеній формі всю необхідну 

відповідну інформацію про умови надання послуг, на які поширюється цей Додаток. 
 
2. Інформація, зазначена у пункті 1, включає, серед іншого, закони та 

положення, що стосуються; 
(a) технічних вимог, такі як вага та габарити, 
(b) фіскальних зборів, 
(c) прикордонних формальностей, 
(d) заборони руху, 
(e) соціальних та екологічних норм, 
(f) штрафів та пені 
 
3. Кожна Сторона невідкладно надає інформацію через Інтернет щодо будь-

яких змін, нових нормативних актів та міжнародних угод, які стосуються постачання 
послуг, які впливають на надання послуг, зазначених у цьому Додатку. 

 
Стаття 5 

Швидкопсувні товари 
 
Сторони визнають важливу роль своєчасної доставки швидкопсувних товарів 

на ринок і з метою запобігання втраті або погіршенню швидкопсувних товарів, чого 
можна уникнути, кожна Сторона намагатиметься забезпечити, щоб їх своєчасна 
доставка не була порушена жодними заходами. 
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Стаття 6 
Доступ та використання інфраструктури та послуг 

 
1. Кожна Сторона дозволяє постачальникам послуг іншої Сторони на розумних 

і недискримінаційних правилах та умовах використання і доступу до інфраструктури 
та/або послуг, необхідних для надання цих послуг, зокрема; 

- в'їзд/виїзд із сухопутних пунктів пропуску, 
- доступ до портів і сухих портів, 
- використання інфраструктури та послуг на дорогах, придорожніх спорудах, у 

портах і сухих портах, включаючи обладнання для обробки вантажів, і 
- доступ і використання логістичних послуг для морського, залізничного, 

повітряного та автомобільного вантажного транспорту. 
 
2. Плата або збори, що встановлюються Стороною для доступу до 

інфраструктури та її використання, встановлюються на розумному рівні, сумісному з 
витратами на надання інфраструктури. 

 
3. Кожна Сторона докладає всіх зусиль для забезпечення того, щоб 

інфраструктура, якою керують приватні організації на її території, функціонувала 
розумним, своєчасним, недискримінаційним і заснованим на чесній конкуренції 
чином . 

 
Стаття 7 

Постачання різних логістичних послуг 
 

1. За умови дотримання положень, умов та обмежень, визначених у її Переліку 
конкретних зобов'язань та у законі про конкуренцію, Сторона не вживає та не 
підтримує заходів, що перешкоджають постачальнику логістичних послуг надавати 
будь-які інші логістичні послуги, послуги автомобільного чи морського транспорту 
на своїй території. 

2. Сторони визнають важливість уникнення вимог окремих ліцензій на надання 
різних логістичних послуг. У випадку, якщо окремі ліцензії на постачання різних 
логістичних послуг є необхідними, Сторони намагаються забезпечити, щоб вимоги 
конкретної ліцензії не суперечили виконанню вимог за іншою ліцензією. 

 
Стаття 8 

Співпраця у сфері транспортних та логістичних послуг 
 
 
1. Сторони ведуть діалог для нагляду та перевірки забезпечення та виконання 

цього Додатку з метою вирішення будь-яких питань, які можуть виникнути під час 
його виконання. 

 
2. Такий діалог може включати обмін інформацією або проведення спільних 

досліджень та зустрічей з питань внутрішніх законів та норм Сторін, особливо щодо 
плати та зборів та найкращих практик з урахуванням розвитку транспортних та 
логістичних послуг. 

3. Сторони застосовують відповідні форми співпраці для зниження торгової 
вартості послуг, на які поширюється цей Додаток. 
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Стаття 9 
Мультимодальні транспортні операції 

 
У випадках, коли необхідне транскордонне переміщення та транзит обладнання, 

зокрема контейнерів та змінних кузовів, таке переміщення дозволяється без шкоди 
для митних зборів та адміністративних процедур загального застосування. Такі 
процедури застосовуються на недискримінаційній основі і не повинні бути більш 
обтяжливими, ніж це необхідно. 

 
Стаття 10 

Обов’язкові види 
 
Жодна Сторона не може вживати або підтримувати будь-який 

дискримінаційний захід, який перешкоджає постачальникам послуг іншої Сторони 
використовувати бажаний для них вид транспорту1   та перевізника – приватного чи 
державного. 

 
Стаття 11 

Штрафи та пеня 
  
1. Кожна Сторона забезпечує, щоб штрафи та пеня, що стягуються її 

компетентними органами за порушення, були недискримінаційними. 
 
2. За можливості, кожна Сторона забезпечує інформування постачальників 

послуг про правове обґрунтування штрафів та пені, нарахованих її компетентними 
органами, та про доступні процедури оскарження. 

 
Стаття 12 

Фінансові гарантії 
 
1. Якщо компетентний орган Сторони вимагає від постачальників послуг, 

передбачених цим Додатком, надати фінансову гарантію з метою постачання таких 
послуг на її території, він встановлює таку гарантію на розумному рівні з 
урахуванням пов'язаного з цим ризику та знімає гарантію в розумний термін після 
виконання вимог постачальником послуг. 

 
Стаття 13 

Перевезення між аеропортами 
 
1. Кожна Сторона дозволяє: 
 
(a) авіаперевізникам іншої Сторони здійснювати авіаперевезення на своїй 

території на умовах не менш сприятливих, ніж застосовуються до її власних 
авіаперевізників за умови, що транспортні засоби, які використовуються для таких 
операцій, зареєстровані на її території відповідно до внутрішніх законів та норм 
Сторони; та 

                                                            
1 Для більшої ясності, переважний вид транспорту включає продовження 
транспортної операції автомобільним транспортом.. 
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(b) авіаперевізникам іншої Сторони здійснювати субпідрядні авіаперевезення на 
своїй території на умовах, не менш сприятливих, ніж застосовуються до її власних 
авіаперевізників. 

 
2. Для цілей цієї статті "авіаперевезення" означає перевезення вантажів 

автомобільним транспортом з аеропорту Сторони до іншого аеропорту на території 
цієї ж Сторони авіаперевізником або від його імені в рамках свого транспортного 
графіка. 

 
Стаття 14 

Управління та експлуатація інфраструктури 
 
1. Коли Сторона передає в управління та експлуатацію публічну 

інфраструктуру для допоміжних послуг при міжнародних автомобільних вантажних 
перевезеннях, компетентні органи кожної Сторони прагнуть покладатися на 
відкритий та прозорий процес, що враховує громадський інтерес, та на ринковий 
підхід в цілому. Кожна Сторона: 

 
(a) забезпечує, щоб постачальникам іншої Сторони не перешкоджали брати 

участь у таких процесах; 
(b) проводить такий процес прозоро та неупереджено; 
(c) уникає конфлікту інтересів. 
 
 

Стаття 15 
Мультимодальні транспортні операції 

 
Сторони не повинні приймати або підтримувати будь-які заходи, які б 

забороняли операторам мультимодальних перевезень доступ і використання 
міжнародних автомобільних, залізничних або внутрішніх водних транспортних і 
логістичних послуг на розумних і недискримінаційних умовах з метою здійснення 
операцій мультимодальних перевезень, включаючи здатність оператора 
мультимодальних перевезень організувати своєчасне перевезення свого вантажу, 
включаючи пріоритет над іншим вантажем, який увійшов у порт пізніше 

 
РОЗДІЛ II 

Міжнародні послуги з автомобільних перевезень 
 

Стаття 16 
Кількісні заходи 

 
1. Жодна Сторона не може підтримувати або вживати заходів, що обмежують 

кількість поїздок, включаючи заходи у вигляді квот для двосторонніх, зокрема 
порожніх та транзитних перевезень, при виконанні міжнародних автомобільних 
вантажних перевезень транспортними засобами іншої Сторони. 

2. Для цілей пункту 1 порожні перевезення означають в’їзд порожніх 
транспортних засобів Сторони на територію іншої Сторони для прийняття вантажу 
від цієї Сторони і де пунктом відправлення та призначення є територія Сторони, де 
зареєстрований транспортний засіб. Для ясності, порожні перевезення можуть 
включати транзит через території третіх країн за умови, що цей транзит підтверджено 
владою Сторін. 
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3. Ця стаття не застосовується до транспортних операцій до/з третіх країн. 
 

Стаття 17 
Плата за проїзд 

 
Жодна Сторона не вводить будь-яких зборів за проїзд. 
 

Стаття 18 
Зони стоянки для вантажних транспортних засобів 

 
1. Кожна Сторона забезпечує, щоб обслуговування в зонах стоянки для 

вантажних транспортних засобів на її території здійснювалося на недискримінаційній 
основі та в порядку живої черги. У тих випадках, де це можливо та економічно 
доцільно, кожна Сторона прикладає всіх зусиль, щоб оперативна інформація про 
наявність місць для паркування була легкодоступною по основних транспортних 
маршрутах. 

2. Пункт перший не повинен тлумачитися як такий, що перешкоджає Стороні 
створювати недискримінаційні дозвільні механізми заздалегідь з метою сприяння 
торгівлі. 

 
Стаття 19 

Взаємне визнання документів 
 
Для цілей міжнародних автомобільних перевезень кожна Сторона визнає 

дійсними: 
(а) сертифікати на дорожні транспортні засоби; та 
(b) посвідчення професійних водіїв; 
 
належним чином видані компетентним органом іншої Сторони відповідно до 

Конвенції про дорожній рух, підписаної у Відні 8 листопада 1968 року. 
 

Стаття 20 
Процедури для професійних водіїв 

 
Професійні водії Сторони можуть перебувати на території іншої Сторони без 

візи максимум 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. 
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ДОДАТОК VI 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Стаття 1 

Сфера застосування та Загальні Положення 

1. Цей додаток застосовується до заходів, що стосуються фізичних осіб, які є 
постачальниками послуг Сторони, та фізичних осіб Сторони, які працюють по найму 
у постачальника послуг Сторони, щодо надання послуг.  
2. Ця Угода не застосовується до заходів, що стосуються фізичних осіб, які 
прагнуть отримати доступ на ринок робочої сили Сторони, а також до заходів, що 
стосуються громадянства, постійного місця проживання чи найму на постійну 
роботу.  
3. Угода не повинна перешкоджати Стороні вживати заходи з метою 
регулювання доступу або тимчасового перебування фізичних осіб на своїй території, 
у тому числі ті заходи, які необхідні для захисту цілісності його кордонів і 
забезпечення упорядкованого переміщення фізичних осіб через його кордон за 
умови, що такі заходи не застосовуються таким чином, щоб анулювати або 
заподіювати шкоду вигодам, які отримує будь-яка Сторона згідно з умовами 
конкретних зобов'язань. 
4. Сторони забезпечують, що всі заходи, що впливають на в’їзд та тимчасове 
перебування з метою надання послуг, здійснюються розумно, об’єктивно та 
неупереджено відповідно до статті 6.1 ГАТС і що такі заходи не застосовуються 
таким чином, щоб анулювати або заподіювати шкоду вигодам, які отримує будь-яка 
Сторона згідно з умовами конкретних зобов'язань. 
5. Сторони гарантують в'їзд та тимчасове перебування фізичним особам іншої 
Сторони, на які поширюються її конкретні зобов'язання, відповідно до правил та 
умов цього зобов'язання, за умови, що фізичні особи дотримуються відповідного 
імміграційного законодавства та правил, що застосовуються до в'їзду та тимчасового 
перебування, які не суперечать положенням цієї Угоди. 
6. Єдиний факт, що Сторона надає в’їзд та тимчасове перебування фізичній особі 
іншої Сторони, не тлумачиться як звільнення цієї особи від виконання будь-яких 
відповідних ліцензійних або інших вимог, включаючи будь-які обов’язкові кодекси 
поведінки, для здійснення професійної діяльності. 

 
Стаття 2 

Надання інформації 
 

1. Для цілей цього Додатка кожна Сторона забезпечує, щоб її компетентні 
органи оприлюднили інформацію, необхідну для ефективного застосування дозволів 
на в'їзд і тимчасове перебування на її території. Така інформація має бути доступною 
в електронному вигляді та постійно оновлюватися. 
2. Інформація, зазначена в параграфі 1, має включати, серед іншого: 
(a) категорії віз і дозволів на роботу або будь-який подібний тип дозволу щодо 
в'їзду та тимчасового перебування; 
(b) необхідну документацію та докази, а також умови, які необхідно виконати; 
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(c) способи подання та варіанти, куди подавати документи, наприклад, в 
консульські установи чи онлайн; 
(d) час обробки; 
(e) збори за заявку; 
(f) термін дії віз і дозволів на роботу; 
(g) умови продовження або поновлення; 
(h) доступні процедури перегляду та/або оскарження; 
(i) посилання на відповідні закони загального застосування; і 
(j) відповідні вимоги, зазначені у статті 3 (10). 
3. Кожна Сторона надає іншій Стороні деталі відповідних публікацій або веб-
сайтів, з деталями відповідних публікацій або веб-сайтів, на яких знаходиться 
інформація, зазначена в параграфі 2. 

 
Стаття 3 

Вимоги та процедури, пов’язані з в’їздом та тимчасовим перебуванням 
 

1. Документи, що вимагаються для подання заяв на в'їзд та тимчасове 
перебування фізичних осіб, які надають послуги, мають бути відповідними та 
непоміркованими по відношенню до мети, з якою вони збираються. 
2. Збори за обробку заяв на в'їзд та тимчасове перебування для постачальників 
послуг мають бути розумними та визначеними з урахуванням пов'язаних з цим 
адміністративних витрат. 
3. Заповнені заявки  мають оброблятись швидко та оперативно. Компетентні 
органи кожної із Сторін повідомляють заявника про результати розгляду його заявки 
одразу після прийняття рішення. Повідомлення повинно включати, якщо це 
можливо, період перебування та будь-які інші правила та умови. 
4. На запит заявника компетентні органи відповідної Сторони, без 
невиправданих затримок і, наскільки це можливо, надають інформацію щодо статусу 
заяви заявника. Ця інформація, як правило, надається безкоштовно. 
5. У разі подання неповної заяви, заявнику негайно повідомляється інформація, 
необхідна для заповнення заяви, і йому надається можливість усунути недоліки 
протягом розумного проміжку часу. 
6. У разі відмови у задоволенні заявки заінтересована Сторона письмово1 та без 
невиправданої затримки інформує заявника про причини такої відмови. Заявнику 
надається можливість оскаржити це рішення та/або подати нову заяву. 
7. Якщо Сторона вимагає окремих заяв на в’їзд і тимчасове перебування, вона 
забезпечує, щоб відповідні періоди часу для в’їзду та тимчасового перебування, якщо 
вони надані, були сумісні. 
8. Заявникам надається можливість подати заяву на поновлення або 
продовження дозволу на тимчасове перебування. Кожна Сторона забезпечує, щоб 
процедури подання заяви про поновлення або продовження дозволу на тимчасове 
перебування були заздалегідь встановлені та чітко визначені. 
9. Якщо Сторона приймає рішення надати дозвіл на в’їзд та тимчасове 
перебування постачальнику послуг іншої Сторони та, коли відповідні вимоги 
виконані, Сторона, яка прийняла рішення надати дозвіл, видає багаторазові візи. 

 
                                                            
1 Для більшої впевненості «письмово» включаючи в електронній формі. 
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Стаття 4 
Відносини з іншими договорами 

У разі невідповідності між положеннями цього Додатка і положенням міжнародного 
договору, сторонами якого є Сторони, застосовується положення, найбільш 
сприятливе для постачальника послуг. 
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ДОДАТОК VII  
ЩОДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Стаття 1 

Сфера застосування та визначення 
 
1. У цьому Додатку визначено принципи регуляторної бази для всіх 
телекомунікаційних послуг, лібералізованих відповідно до розділу IV (Торгівля 
послугами) цієї Угоди. 
 
2. Цей Додаток не застосовується до заходів, що стосуються послуг мовлення. 
 
3. Для цілей цього Додатка: 
 
(а) телекомунікаційна (електронна комунікаційна) послуга означає послугу, яка 
складається з передачі та прийому сигналів будь-якими електромагнітними засобами, 
незалежно від технології, що використовується; 

(b) публічна телекомунікаційна послуга означає будь-яку телекомунікаційну 
послугу, яку Сторона, очевидним чином, або по суті, зобов’язує пропонувати 
населенню на загальній основі; 

(c) публічна телекомунікаційна мережа означає загальнодоступну 
телекомунікаційну інфраструктуру, яка дозволяє здійснювати телекомунікації між та 
серед визначеними кінцевими точками мережі; 

(d)  регуляторний орган в галузі телекомунікацій означає орган або органи, які 
уповноважені здійснювати регулювання телекомунікаційними послугами, зазначених 
у цьому Додатку; 

(e) основні засоби означає засоби телекомунікаційних мереж або послуг 
загального користування, які: 

(i) надаються виключно або переважно одним або обмеженою кількістю 
постачальників; і 

(ii) неможливо економічно або технічно замінити для надання послуги; 

(f) постачальник із значним ринковим впливом означає постачальника, який 
самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання займає позицію, яка є 
еквівалентною домінуючій, тобто позицію, яка означає таку економічної сили, що 
дозволяє такому постачальнику діяти значною мірою незалежно від конкурентів, 
клієнтів та зрештою  споживачів; 

(g) взаємоз’єднання означає з’єднання з постачальниками телекомунікаційних мереж 
або послуг загального користування, з метою забезпечення можливості користувачам 
одного постачальника спілкуватися з користувачами того самого чи іншого 
постачальника або отримати доступ до послуг, що надаються відповідними 
постачальниками або будь-яким іншим постачальником, який має доступ до мережі; 

(h) універсальна послуга означає сукупність послуг, які повинні бути доступними для 
усіх користувачів на території Сторони, незалежно від їх географічного 
місцезнаходження та за прийнятною ціною1;  

                                                 
1 Обсяг та імплементація універсальних послуг вирішуються кожною Стороною. 
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(i) кінцевий користувач означає користувача, який не надає електронні комунікаційні 
мережі загального користування або загальнодоступні електронні комунікаційні 
послуги; 

(j) недискримінація означає режим не менш сприятливий ніж той, який надається 
будь-якому іншому користувачеві подібних телекомунікаційних мереж загального 
користування або загальнодоступних послуг за подібних умов; 

(k) перенесення номера означає можливість кінцевих користувачів 
загальнодоступних телекомунікаційних послуг зберігати ті самі телефонні номери без 
погіршення якості, надійності чи зручності при переключенні між постачальниками 
загальнодоступних телекомунікаційних послуг однієї категорії; і 

(l) користувач означає фізичну або юридичну особу, яка використовує або запитує 
загальнодоступні телекомунікаційні послуги. 

 
 

Стаття 2 
Регуляторний орган 

 
1. Національний регуляторний орган телекомунікаційних послуг є незалежним 
органом, юридично відокремленим і функціонально незалежним від усіх організацій, 
що надають телекомунікаційні мережі, обладнання та/або послуги, або будь-якого 
іншого державного органу. Якщо Сторона зберігає право власності або контроль над 
постачальником послуг, що надає загальнодоступні мережі або послуги, така Сторона 
забезпечує ефективне структурне відокремлення функції регулювання від діяльності, 
пов’язаної з володінням або контролем. 
 
2. Регуляторний орган має повноваження регулювати сектор телекомунікаційних 
послуг. Завдання, які має виконувати регуляторний орган, мають оприлюднюватися у 
легкодоступній та зрозумілій формі, зокрема якщо виконання таких завдань покладено 
на більшеб ніж один орган. 
 
3. Регуляторний орган здійснює свої повноваження прозоро та своєчасно. Рішення, які 
приймаються, та процедури, які застосовуються регуляторним органом, мають бути 
неупередженими щодо всіх учасників ринку. 
 

 
Стаття 3 

Аналіз ринку 
 
1. Сторони забезпечують, щоб регуляторний орган, зазначений у статті 2, мав 
повноваження проводити аналіз ринку на регулярній основі з метою визначення 
ефективності конкуренції на відповідних ринках телекомунікаційних послуг. 
  
2. Сторони забезпечують, аби, після виявлення, за результатами проведення аналізу 
ринку, зазначеного в параграфі 1, що відповідний ринок не є ефективно конкурентним, 
вживалися усі необхідні заходи. З цією метою, регуляторний орган має повноваження, 
відповідно до національного законодавства, накладати зобов’язання на постачальника 
послуг із значним ринковим впливом, визначеному у такому аналізі ринку, 
включаючи, але не обмежуючись одним або більше з наступного: 
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(a) зобов’язання щодо недискримінації, для забезпечення того, що постачальник 
послуг (оператор) застосовує еквівалентні вимоги за подібних обставин до інших 
постачальників послуг, які надають еквівалентні послуги, та надає іншим послуги та 
інформацію на однакових умовах, за однакову ціну та однакової якості, у порівнянні з 
тими, що він застосовує для власних послуг чи послуг своїх дочірніх компаній або 
партнерів; 

(b) зобов’язання, що накладається на вертикально інтегроване підприємство 
забезпечити прозорість власних оптових цін та власних внутрішніх трансфертних цін 
у випадках, коли діє вимога щодо забезпечення недискримінації або для запобігання 
недобросовісному перехресному субсидуванню; 

(c) зобов’язання щодо задоволення обґрунтованих запитів про надання доступу та 
користування конкретними елементами мережі та пов’язаних засобів, включаючи 
роздільний доступ до абонентської лінії, зокрема у випадках, коли регуляторний орган 
вважає, що відмова у доступі або висування невиправданих умов, які матимуть подібні 
наслідки, заважає виникненню сталого конкурентного ринку на роздрібному рівні або 
не відповідає інтересам кінцевих споживачів; 

d) зобов’язання надавати визначені послуги на оптовій основі для перепродажу 
третіми сторонами2; надавати вільний доступ до технічних інтерфейсів, протоколів або 
інших ключових технологій, які є необхідними для забезпечення взаємної сумісності 
послуг або послуги віртуальних мереж; забезпечувати спільне розміщення або інші 
форми спільного використання обладнання, включаючи спільне користування 
кабельними каналами, будівлями або щоглами; надавати визначені послуги, необхідні 
для забезпечення наскрізної сумісності послуг для користувачів, зокрема засоби для 
надання послуг інтелектуальних мереж; надавати доступ до систем операційної 
підтримки або аналогічних систем програмного забезпечення, необхідних для 
забезпечення добросовісної конкуренції у сфері надання послуг; забезпечувати 
взаємоз’єднання мереж або мережевого обладнання. 

Регуляторні органи можуть встановлювати додаткові вимоги, зокрема щодо 
забезпечення справедливості, обґрунтованості та своєчасності, на додаток до вимог, 
наведених у підпунктах (c) і (d) цього пункту; 

e) зобов’язання щодо відшкодування витрат та контролю за ціноутворенням, 
зобов’язання  щодо орієнтування цін на витрати та зобов’язання щодо систем обліку 
витрат, для надання конкретних видів взаємоз’єднання та/або доступу, у випадках, 
коли аналіз ринку вказує на те, що відсутність ефективної конкуренції означає, що 
відповідний оператор може утримувати ціни на надмірно високому рівні або 
застосовування ціновий тиск, що завдає шкоди інтересам кінцевих споживачів. 

Регуляторні органи повинні враховувати інвестиції, здійснені оператором, та 
дозволяти йому мати обґрунтовану норму прибутку на вкладений капітал; 

f) зобов’язання оприлюднювати окремі зобов’язання, накладені на постачальників 
послуг регуляторним органом, із зазначенням конкретної продукції/послуг та 
географічних ринків. Оновлена інформація, за умови, що вона не є конфіденційною та 
не містить ділової таємниці, має оприлюднюватися у такий спосіб, який гарантує всім 
заінтересованим сторонам вільний доступ до такої інформації; 

                                                 
2 Треті сторони, зазначені у підпункті (d), є постачальниками телекомунікаційних послуг. 
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(g) зобов’язання з прозорості, яке передбачає оприлюднення операторами визначеної 
інформації та, зокрема у випадках, коли на оператора накладено зобов’язання щодо 
недискримінації, регулятор може вимагати від такого оператора оприлюднювати 
референтну пропозицію, яка має бути достатньо розділеною, що забезпечуватиме, аби 
постачальники послуг не були вимушені сплачувати за засоби, які не є необхідними 
для отримання потрібної послуги, з наданням опису відповідних пропозицій розбитих 
за компонентами відповідно до потреб ринку та пов’язаних з ними умовами, зокрема 
цінами. 

3. Регуляторний орган надає зацікавленим сторонам можливість прокоментувати 
проект аналізу ринку протягом обґрунтованого періоду часу та оприлюднює 
консультаційні процедури. Результати консультацій та аналізу ринку 
оприлюднюються. 

4. Зобов'язання зазначені в підпунктах (a) - (g) пункту 2, накладені регуляторним 
органом, будуть дійсними, доки аналіз ринку не покаже, що мети їх накладення 
досягнуто та/або ринок є конкурентним. 

5. Ніщо у цій статті не обмежує право Сторони транспонувати та імплементувати будь-
яке нове або оновлене законодавство Європейського Союзу, пов’язане із заходами, 
зазначеними в цій статті, з метою забезпечення належного регулювання ринку. 

 
 

Стаття 4 
Авторизація для надання телекомунікаційних послуг 

 
1. Авторизація надання телекомунікаційних послуг здійснюється, наскільки це 
можливо, за спрощеною процедурою, у тому числі шляхом нотифікації та, якщо 
необхідно, через надання прав користування. 
 
2. Незважаючи на параграф 1, ліцензія (дозвіл) може потребуватися для вирішення 
таких питань як присвоєння частот, номерів і прав доступу. Умови такої ліцензії мають 
бути загальнодоступними. 
 
3. Якщо існує потреба у ліцензії, регуляторний орган: 
 
(a) оприлюднює всі умови ліцензування та розумний період часу, який зазвичай 
необхідний для прийняття рішення щодо заяву на отримання ліцензії; 
 
(b) після отримання заяви, інформує заявника за його зверненням, про те, чи заява 
вважається повною; 
 
(c) у разі неповної заяви, визначає додаткову інформацію, необхідну для заповнення 
заяви, та надає можливість виправити недоліки, відповідно до національного 
законодавства, у розумний строк; 
 
(d) на запит заявника, без невиправданої затримки, інформує заявника про статус 
заяви; і 
 
(e) на вимогу заявника, повідомляє у письмовій формі про причини відмови у видачі 
ліцензії. 
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4. У випадках, коли потрібен окремий дозвіл, кожна Сторона забезпечує, аби 
відповідні адміністративні збори1 були співмірними з витратами, понесеними 
компетентними органами, і самі по собі не обмежували надання послуги. 
 
 

Стаття 5 
Захист конкуренції 

 
1. Кожна Сторона вживає усіх необхідних заходів для забезпечення 
конкурентного ринку та добробуту споживачів та, з метою запобігання 
постачальникам, які окремо або разом, визначені як такі, що мають значний ринковий 
вплив, залучалися або продовжували антиконкурентні практики, особливо у сфері 
оптового та роздрібного ціноутворення на послуги. Такі антиконкурентні практики 
включають, зокрема: 
 
(a) залучення до антиконкурентного перехресного субсидування; 
          
(b) використання інформації, отриманої від конкурентів з антиконкурентними цілями; 
і 
 
(c) несвоєчасне надання іншим постачальникам послуг технічної інформації про 
основних засобів та комерційно важливої інформації, які необхідні їм для надання 
послуг (відповідно до процедур, передбачених національним законодавством). 
 
2. Кожна Сторона заздалегідь оприлюднює заходи, що вживаються відповідно до 
пункту 1. 
 
 

Стаття 6 
Взаємоз’єднання 

 
1. Кожна Сторона забезпечує, аби постачальники телекомунікаційних мереж 
загального користування або загальнодоступних послуг на її території надавали, 
прямо чи опосередковано на тій самій території, постачальникам загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг можливість вести переговори щодо взаємоз’єднання. За 
загальним правилом, домовленість щодо взаємоз’єднання має досягатися шляхом 
комерційних переговорів між зацікавленими компаніями. 
 
2. Регуляторні органи забезпечують, аби постачальники, які отримали інформацію від 
іншого підприємства у рамках переговорів щодо взаємоз’єднання, використовували 
таку інформацію виключно для цілей, для яких вона була надана, і, на постійній основі 
поважали, конфіденційність інформації, що передається їм або зберігається ними. 
 
3. Кожна Сторона забезпечує, аби постачальник із значним ринковим впливом на її 
території надавав взаємоз’єднання у будь-якій технічно можливій точці мережі. Таке 
взаємоз’єднання забезпечується: 
 
(a) на недискримінаційних умовах (включаючи технічні стандарти та специфікації) за 

ставками та якістю, не гіршими аніж ті, що надаються для власних подібних 
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послуг, для подібних послуг сторонніх постачальників послуг або для подібних 
послуг їхніх дочірніх компаній або філій; 

 
(b) своєчасно, на умовах (включаючи технічні стандарти та специфікації) та за 

ставками, орієнтованими на витрати, які є прозорими, розумними, враховують 
економічну доцільність та є достатньо розділеними, аби постачальник не був 
вимушений платити за компоненти або засоби мережі, яких він не потрібує для 
надання послуги; і 

 
(c) за запитом, у точках на додаток до точок термінації мережі, які пропонуються 

більшості користувачів, за умови стягнення плати, яка відображає вартість 
побудови необхідних додаткових засобів. 

 
4. Процедури, що застосовуються для здійснення взаємоз’єднання з постачальником 
послуг, визначеним як такий, що має значний ринковий вплив, є загальнодоступними. 

5. Постачальники, визначені як такі, що мають значний ринковий вплив, забезпечують 
загальнодоступність своїх договорів про взаємоз’єднання, або своєї референтної 
пропозиції про взаємоз’єднання відповідно до процедур та у випадках, встановлених 
національним законодавством кожної зі Сторін. 

 
Стаття 7 

Розподіл, присвоєння та використання обмежених ресурсів 

1. Кожна Сторона забезпечує адміністрування процедур розподілу, присвоєння та 
використання обмежених телекомунікаційних ресурсів на об’єктивній, пропорційній, 
вчасній, прозорій та недискримінаційній основі, за винятком тих, що 
використовуються  державою. 

2. Заходи Сторони, пов'язані з розподілом та присвоєнням спектру та управління 
частотами, самі по собі не є заходами, несумісними зі статтею IV.5 цієї Глави. 

3. Як наслідок, кожна Сторона зберігає за собою право визначати, впроваджувати та 
підтримувати політику управління спектром і частотами, яка може призвести до 
обмеження кількості постачальників загальнодоступних телекомунікаційних послуг, 
якщо це робиться у відповідності з іншими положення цього Додатка. Крім того, 
кожна Сторона зберігає за собою право розподіляти та призначати смуги частот з 
урахуванням поточних і майбутніх потреб і наявності спектру. 

 

Стаття 8 
Універсальна послуга 

1. Кожна Сторона має право визначати типу зобов’язань стосовно надання 
універсальної послуги, які вона бажає застосовувати. 

2. Такі зобов’язання, самі по собі, не вважаються антиконкурентними за умови, що 
їхнє адміністрування здійснюється у прозорий, об’єктивний та недискримінаційний 
спосіб. Адміністрування таких зобов’язання має також бути нейтральним по 
відношенню до конкуренції та не бути більш обтяжливим, ніж це необхідно для того 
виду універсальної послуги, яка була визначена кожною Стороною. 
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Стаття 9 
Перенесення номерів 

1. Сторони визнають, що перенесення номерів є ключовим фактором конкурентного 
телекомунікаційного середовища, що заохочує кінцевих користувачів до зміни 
постачальника послуг та робить вихід на ринок для нових операторів більш 
привабливою перспективою. Кожна Сторона вживає усіх необхідних заходів, аби 
підтримувати перенесення номерів яке: 

(a) посилює конкуренцію серед операторів мереж, особливо щодо встановленої 
абонентської бази; 

(b) здійснює знижуючий тиск на ціни; 
(c) полегшує вихід на ринок нових учасників. 

2. Кожна Сторона забезпечує, аби, 
(a)  перенесення номерів та їхня подальша активації здійснювалася у найкоротші 
строки; 
(b) постачальник послуг-отримувач керує процесами переключення та перенесення і 
обидва отримувач і постачальник послуг-донор співпрацюють добросовісно. Вони не 
затримують і не зловживають процесами переключення та перенесення, а також не 
переносять номери або не переключають кінцевих користувачів без явної згоди 
кінцевих користувачів. Договори кінцевих користувачів з постачальником послуг-
донором припиняються автоматично після завершення процесу переключення. 

 
 

Стаття 10 
Конфіденційність телекомунікацій 

 
Кожна Сторона забезпечує конфіденційність телекомунікацій та пов’язаного з ними 
трафіку даних, що здійснюється за допомогою телекомунікаційних мереж загального 
користування та загальнодоступних телекомунікаційних послуг без обмеження 
торгівлі послугами. 

 
 

Стаття 11 
Вирішення телекомунікаційних спорів 

 
Оскарження 

 
1. Кожна Сторона забезпечує, аби: 
 

(a) постачальники послуг могли звернутися до регуляторного органу Сторони 
для вирішення спорів між постачальниками послуг щодо питань, викладених у 
статті 6 (Взаємоз’єднання); і 
 
(b) у разі виникнення спору між постачальниками телекомунікаційних мереж 
загального користування або загальнодоступних телекомунікаційних послуг у 
зв’язку з правами та обов’язками, що випливають зі статті 6 (Взаємоз’єднання) 
цього Додатка, відповідний регуляторний орган на запит будь-якої зі сторін 
спору видає обов’язкове рішення щодо вирішення спору в найкоротші терміни 
та в будь-якому випадку протягом розумного періоду часу. 
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2. Кожна Сторона забезпечує наявність внутрішніх механізмів вирішення спорів 
відповідно до свого чинного внутрішнього законодавства. 

 
Апеляція та судовий розгляд 
 
3. Будь-який постачальник послуг, чиї захищені законодавством інтереси зазнають 
негативного впливу через рішення регуляторного органу: 
 
(a) має право оскаржити таке рішення у суді; 
 
(b) жодна зі Сторін не має дозволяти, аби апеляція до суду була підставою для 
невиконання рішення регуляторного органу, якщо відповідний судовий орган не 
призупинить таке рішення. 

 
 

Стаття 12 
Міжнародний роумінг 

1. Сторони співпрацюють у просуванні прозорих та обґрунтованих cтавок на послуги 
міжнародного роумінгу, які можуть сприяти зростанню торгівлі між Сторонами та 
покращенню добробуту споживачів. 

2. Сторони прагнуть співпрацювати над зниженням рівня ставок міжнародного 
роумінгу на голосові дзвінків між своїми кінцевими користувачами. З цією метою, 
вони обговорять можливість укладення угоди про ставки міжнародного роумінгу. 

3. Оподаткування експорту послуг та звільнення від нього здійснюються відповідно до 
національного законодавства. 

 
 

Стаття 13 
Робоча група з питань телекомунікаційних послуг 

1. Сторони співпрацюють та обмінюються інформацією щодо свого національного 
законодавства та його виконання на власних територіях. 
 
2. Сторони створюють Робочу групу з питань телекомунікаційних послуг відповідно 
до Cтатті IX.5 для обговорення виконання цього Додатка. 
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ДОДАТОК VIII 

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

 
Сторони вносять необхідні зміни до Статті II.5 (Правила походження) Угоди 

відповідно до переглянутих правил Регіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференційні правила походження (Конвенція) після завершення 
внутрішніх процедур для прийняття зазначених правил в Турецькій Республіці та 
Україні.  

Сторони схвалюють вжиття необхідних заходів для внесення змін до Статті 
II.5 (Правила походження), щоб відобразити зазначені правила походження. 
Необхідні заходи будуть зроблені відповідно до положень Угоди, які мають до них 
відношення.  

Ця Спільна декларація набирає чинності з моменту набрання чинності Угодою 
та продовжуватиме діяти до тих пір, поки не буде розірвана в письмовій формі будь-
якою Стороною. Припинення дії набере чинності негайно з дати такого 
повідомлення. 
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