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ВСТУП 
 

Номенклатура продукції промисловості (далі – Номенклатура, НПП) розроблена в рамках переходу на міжнародні 
статистичні стандарти у сфері статистики виробництва і охоплює секції В, С, D національного класифікатора  
ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010)1. 

Номенклатура призначена для використання як єдина інформаційна мова при зборі, обробці, поширенні 
статистичної інформації щодо продукції та для її міжнародного співставлення і по своїй суті є статистичною. 
Номенклатура може бути корисною для здійснення економіко-статистичного аналізу виробництва, реалізації та 
використання продукції на макроекономічному, регіональному і галузевому рівнях, а також для структурування 
інформації за видами виробленої продукції з метою проведення маркетингових обстежень і здійснення постачально-
збутових операцій. 

При розробці Номенклатури було використано СКП2 – Статистична класифікація продукції, яка у свою чергу є 
аналогом СРА 2008 (Статистична класифікація продукції за видами економічної діяльності ЄЕС). Базовою основою 
Номенклатури є PRODСOM3 – Перелік продукції для європейської статистики виробництва. Відповідно Номенклатура 
містить угруповання продукції, необхідні для проведення спостережень з метою отримання статистичних даних щодо 
обсягу виробництва кожного виду продукції за переліком PRODСOM у рамках добувної та переробної промисловості.  

Об’єктом класифікації у Номенклатурі є продукція, створена в результаті процесу промислового виробництва у 
видах економічної діяльності, що відносяться до секцій В, С, D КВЕД-2010. Продукція – це загальний термін, який 
використовується як для позначення товарів, так і послуг. Відповідно до міжнародних стандартів під терміном 
"продукція" (Постанова Ради ЄЕС від 29.10.1993 № 3696/93) мають на увазі товари, що підлягають транспортуванню, 
товари, які не підлягають транспортуванню, і послуги. У спостереженнях на основі PRODCOM застосовуються власні 
правила, що не відповідають наведеній у СКП інтерпретації (послуги, що виконуються за винагороду або на умовах 
контракту тощо). 

У Номенклатурі вироблена продукція згрупована в блоки за 3-ма секціями (літери латинської абетки), які 
поділяються на розділи (двозначні цифрові значення) і відповідні класи (чотиризначні цифрові значення), що 
відповідають секціям, розділам і класам європейських і національних класифікацій продукції. Ці літери та дво- і 
чотиризначні цифрові позначення не використовуються безпосередньо для ідентифікації продукції, а введені лише для 
зручності користувача.  

                                                           
1  http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/klasif/kved.rar  
2  http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/klasif/skp.rar  
3 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 
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Продукція, що класифікується в Номенклатурі, має три рівні класифікації: підкатегорія, тип, підтип. Кодування 
продукції здійснюється, починаючи з рівня підкатегорій СКП. Кожну позицію PRODСOM позначено восьмизначним 
кодом, де останні дві цифри відповідають класифікації продукції в межах підкатегорії СКП. Наступні два знаки (підтип) 
використовуються для подальшої класифікації продукції для національних потреб. Номенклатура на 8-ми та (або) 10-ти 
значних кодах продукції в основному гармонізована з СN4 (Комбінована номенклатура). 

Таким чином, НПП базується на переліку PRODCOM, рубрики якого походять від СN, кодові позначення – 
деталізовані коди CPA, а зв’язок із CPA підкреслює зв’язок із NACE. У відповідності з цим принципом продукція 
класифікується за тим видом діяльності (у рамках одного класу КВЕД (NACE)), який є характерним для виробництва 
цього виду продукції.  

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у Номенклатурі має такий вигляд: 
 

Код Угруповання Характеристика 

   
ХХ.ХХ.ХХ - підкатегорія код підкатегорії СКП (CPA) 
ХХ.ХХ.ХХ.Y   
   
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ - тип код PRODCOM 
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Y   
   
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ - підтип код національного рівня 
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Y   
   

де: Х – цифрове значення, 
Y – літери латинської абетки: літери "А", "В" застосовуються у кодовому позначенні продукції у разі 

використання додаткових одиниць вимірювання, які прийнятні для обліку в статистичних спостереженнях на 
національному рівні, але відмінні від одиниці вимірювання в PRODCOM; літера "V" – при виокремленні продукції, 
призначеної не для цивільного використання. 

                                                           
4  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 
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Структурно Номенклатура складається з коду та назви продукції, одиниці вимірювання, періодичності подання 
даних. 

Графа "періодичність" містить позначки "м" – місячна і "р" – річна, які вказують на періодичність отримання 
даних відповідно в місячних і річних звітах державних статистичних спостережень зі статистики промисловості. За 
позиціями з позначкою "р (Σ)" дані отримуються безпосередньо в органах державної статистики шляхом розрахунків 
(додавання). Періодичність може змінюватися, про що повідомляють органи державної статистики. 

Підставою для внесення змін до Номенклатури є відповідні зміни в міжнародній статистичній класифікації СРА та 
PRODСOM. Номенклатура, як правило, оновлюється щорічно, що зумовлено як національними потребами, так і 
щорічним оновленням PRODСOM (із лагом у рік). 

Ведення НПП здійснює уповноважений самостійний структурний підрозділ Держстату. 
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Перелік одиниць вимірювання 

 
Скорочена назва одиниці вимірювання Повна назва одиниці вимірювання 

г грам 
дал декалітр 
елем елемент 
кВт кіловат 
к.в.т. компенсований валовий тоннаж 
кг кілограм 
кг B2O3 кілограм оксиду бору (ІІІ) 
кг HF кілограм фториду водню  
кг Н2O2 кілограм пероксиду водню 
кг N кілограм азоту 
кг P2O5 кілограм оксиду фосфору (п’ятиокис фосфору)  
кг діюч.реч. кілограм діючої речовини  
км кілометр 
км умов.труб кілометр умовних труб 
л чист.спирт літр чистого спирту 
м метр 
м2 квадратний метр 
м3 кубічний метр  
м3 умов кубічний метр умовний 
млн.кВтгод мільйон кіловат-годин 
млн.м3 мільйон кубічних метрів 
млн.умов.плит мільйон умовних плиток 
млн.шт мільйон штук 
млн.шт.ум.цегл мільйон штук умовної цегли 
пар пара 
т тонна метрична 
т Al2O3 тонна оксиду алюмінію 
т Cl тонна хлору 
т F тонна фтору 
т HCl тонна соляної кислоти 
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Скорочена назва одиниці вимірювання Повна назва одиниці вимірювання 

т Н2SO4 тонна сірчаної кислоти 
т K2O тонна оксиду калію 
т N тонна азоту 
т Na2S2O5 тонна піросульфіту натрію  
т P2O5 тонна оксиду фосфору (п’ятиокис фосфору)  
т SiO2 тонна кремнієвого ангідриду 
т SO2 тонна сірчаного ангідриду  
т TіO2 тонна двоокису титану  
тис.арк-відб.прив. до ф.60х90 тисяча аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 см 
тис.Гкал  тисяча гігакалорій 
тис.грн тисяча гривень 
тис.дал тисяча декалітрів 
тис.кар тисяча каратів метричних 
тис.л тисяча літрів 
тис.м2 тисяча квадратних метрів 
тис.м2 умов тисяча квадратних метрів умовних 
тис.м3 тисяча кубічних метрів  
тис.м3 щілн тисяча кубічних метрів щільних 
тис.пар тисяча пар 
тис.пог.м тисяча погонних метрів 
тис.прим. 4-шпальт. газет ф.А2 тисяча примірників 4-шпальтових газет формату А2 
тис.рул тисяча рулонів 
тис.т тисяча тонн 
тис.т KOH тисяча тонн гідроксиду калію (їдкого калію)  
тис.т N тисяча тонн азоту 
тис.т Na2CO3 тисяча тонн карбонату натрію 
тис.т NaOH тисяча тонн гідроксиду натрію (їдкого натрію)  
тис.умов.куск тисяча умовних кусків 
тис.шт тисяча штук 
шт штука 
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Перелік скорочень у Номенклатурі 
 

Скорочення Повна назва 

> більше 
≥ більше або дорівнює 
< менше 
≤ менше або дорівнює 
% відсоток 
мас. % відсоток умісту за масою 
об. % відсоток умісту за об’ємом 
н.в.і.у. не віднесено до інших угруповань 
т. ін. таке інше 
у т. ч. у тому числі 
А ампер 
В вольт 
Вт ват 
г грам 
Гц герц 
К кельвін 
кВ кіловольт 
кВт кіловат 
кВ·А кіловольт-ампер 
кг кілограм 
ккал кілокалорія 
л літр 
мм міліметр 
м3 кубічний метр 
МДж мегаджоуль 
МПа мегапаскаль 
СаО оксид кальцію 
МgO оксид магнію 
Cr2O3 оксид хрому (ІІІ) 
см сантиметр 
см2 квадратний сантиметр 
см3 кубічний сантиметр 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
05.10 Вугілля кам’яне  

05.10.10 Вугілля кам’яне    

05.10.10.00.00 Вугілля рядове кам’яне  тис.т м, р 

05.10.10.00.01 Вугілля рядове кам’яне для коксування  тис.т м, р 

05.10.10.00.10 Вугілля кам’яне для коксування з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але 
вологій основі  

тис.т м, р 

05.10.10.00.10.А Вугілля кам’яне для коксування з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але 
вологій основі  

тис.Гкал р 

05.10.10.00.30 Вугілля кам’яне енергетичне з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але 
вологій основі  

тис.т м, р 

05.10.10.00.30.А Вугілля кам’яне енергетичне з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але 
вологій основі  

тис.Гкал р 

05.10.10.00.31 Антрацит  тис.т м, р 

05.10.10.00.31.А Антрацит  тис.Гкал р 

05.10.10.00.39 Вугілля кам’яне енергетичне інше з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, 
але вологій основі (крім антрациту) 

тис.т м, р 

05.10.10.00.39.А Вугілля кам’яне енергетичне інше з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, 
але вологій основі (крім антрациту) 

тис.Гкал р 

05.10.10.00.90 Вугілля кам’яне інше  тис.т м, р 

05.10.10.00.90.А Вугілля кам’яне інше  тис.Гкал р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
05.20 Вугілля буре  

05.20.10 Вугілля буре   

05.20.10.00.00 Вугілля буре тис.т м, р 

05.20.10.00.00.А Вугілля буре  тис.Гкал р 

05.20.10.00.01 Вугілля буре, видобуте відкритим способом тис.т р 

05.20.10.00.01.А Вугілля буре, видобуте відкритим способом тис.Гкал р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
06.10 Нафта сира 

06.10.10 Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних   

06.10.10.00.30 Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних тис.т м, р 

06.10.10.00.30.А Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних тис.Гкал р 

06.10.10.00.50 Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного  тис.т м, р 

06.10.10.00.50.А Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного  тис.Гкал р 

06.10.20 Сланці бітумінозні чи нафтоносні, пісковики бітумінозні  тис.т р 

06.10.20.00.10 Сланці бітумінозні чи нафтоносні тис.т р 

06.10.20.00.30 Пісковики бітумінозні тис.т р 

06.20 Газ природний скраплений або в газоподібному стані 

06.20.10 Газ природний скраплений або в газоподібному стані млн.м3 м, р (Σ) 

06.20.10.А Газ природний скраплений або в газоподібному стані тис.Гкал р (Σ) 

06.20.10.00.10 Газ природний  млн.м3 м, р 

06.20.10.00.10.А Газ природний  тис.Гкал р 

06.20.10.00.30 Газ природний вугільний (шахтний) млн.м3 м, р 

06.20.10.00.30.А Газ природний вугільний (шахтний) тис.Гкал р 

06.20.10.00.50 Газ природний сланцевий млн.м3 м, р 

06.20.10.00.50.А Газ природний сланцевий тис.Гкал р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
06.20.10.00.70 Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ млн.м3 м, р 

06.20.10.00.70.А Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ тис.Гкал р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
07.10 Руди залізні 

07.10.10 Руди залізні    

07.10.10.00 Руди та концентрати залізні (крім піриту випаленого (залізорудного колчедану)) тис.т р (Σ) 

07.10.10.00.30 Руди і концентрати залізні неагломеровані (крім піриту випаленого) тис.т  

07.10.10.00.31 Руди залізні неагломеровані  тис.т м, р 

07.10.10.00.32 Концентрати залізорудні неагломеровані тис.т м, р 

07.10.10.00.50 Руди і концентрати залізні агломеровані (крім піриту випаленого) тис.т м, р 

07.10.10.00.51 Руди залізні агломеровані тис.т м, р 

07.10.10.00.52 Концентрати залізорудні агломеровані тис.т м, р 

07.21 Руди уранові та торієві 

07.21.10 Руди уранові та торієві   

07.21.10.00.10 Руди і концентрати уранові т  

07.21.10.00.11 Руди уранові  т м, р 

07.21.10.00.12 Концентрати руд уранових із вмістом урану більше 5% т м, р 

07.21.10.00.20 Руди і концентрати торієві т  

07.21.10.00.21 Руди торієві т м, р 

07.21.10.00.22 Концентрати руд торієвих із вмістом торію більше 20% т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
07.29 Руди та концентрати металів кольорових інших 

07.29.11 Руди та концентрати мідні   

07.29.11.00 Руди та концентрати мідні тис.т р (Σ) 

07.29.11.00.10 Руди мідні тис.т р 

07.29.11.00.20 Концентрати мідні тис.т р 

07.29.12 Руди та концентрати нікелеві   

07.29.12.00 Руди та концентрати нікелеві тис.т р(Σ) 

07.29.12.00.10 Руди нікелеві тис.т р 

07.29.12.00.20 Концентрати нікелеві тис.т р 

07.29.13 Руди та концентрати алюмінієві   

07.29.13.00 Руди та концентрати алюмінієві тис.т р (Σ) 

07.29.13.00.10 Руди алюмінієві (боксити) тис.т р 

07.29.13.00.20 Концентрати алюмінієві  тис.т р 

07.29.14 Руди та концентрати металів дорогоцінних   

07.29.14.00 Руди та концентрати металів дорогоцінних т  

07.29.14.00.10 Руди та концентрати срібні т м, р 

07.29.14.00.11 Руди срібні т  

07.29.14.00.12 Концентрати срібні т  
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
07.29.14.00.20 Руди та концентрати золотовмісні т м, р 

07.29.14.00.21 Руди золотовмісні  т  

07.29.14.00.22 Концентрати золотовмісні  т  

07.29.14.00.90 Руди та концентрати інших дорогоцінних металів  т р 

07.29.15 Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов’яні   

07.29.15.00 Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов’яні т р (Σ) 

07.29.15.00.10 Руди та концентрати олов’яні  т р 

07.29.15.00.11 Руди олов’яні т р 

07.29.15.00.12 Концентрати олов’яні т р 

07.29.15.00.20 Руди та концентрати свинцеві  т р 

07.29.15.00.21 Руди свинцеві т р 

07.29.15.00.22 Концентрати свинцеві т р 

07.29.15.00.30 Руди та концентрати цинкові т р 

07.29.15.00.31 Руди цинкові т р 

07.29.15.00.32 Концентрати цинкові т р 

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

07.29.19.00 Руди та концентрати металів кольорових інші  т р (Σ) 

07.29.19.00.10 Руди та концентрати вольфрамові т  
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
07.29.19.00.11 Руди вольфрамові т р 

07.29.19.00.12 Концентрати вольфрамові т р 

07.29.19.00.20 Руди та концентрати марганцеві т р (Σ) 

07.29.19.00.21 Руди марганцеві т м, р 

07.29.19.00.22 Концентрати марганцеві т м, р 

07.29.19.00.30 Руди та концентрати кобальтові  т м, р 

07.29.19.00.31 Руди кобальтові  т  

07.29.19.00.32 Концентрати кобальтові  т  

07.29.19.00.40 Руди та концентрати хрому т  

07.29.19.00.41 Руди хрому  т р 

07.29.19.00.42 Концентрати хрому т р 

07.29.19.00.50 Руди та концентрати молібденові т  

07.29.19.00.51 Руди молібденові т р 

07.29.19.00.52 Концентрати молібденові т р 

07.29.19.00.60 Руди та концентрати титанові т  

07.29.19.00.61 Руди титанові т м, р 

07.29.19.00.62 Концентрат ільменітовий (у перерахунку на 42% вмісту діоксиду титану) т м, р 

07.29.19.00.63 Концентрат рутиловий (у перерахунку на 42% вмісту діоксиду титану) т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
07.29.19.00.64 Концентрати титанові інші (крім ільменітових і рутилових) т м, р 

07.29.19.00.70 Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві, цирконієві т  

07.29.19.00.71 Руди та концентрати цирконієві т м, р 

07.29.19.00.72 Руди та концентрати ніобієві т м, р 

07.29.19.00.73 Руди та концентрати танталові т м, р 

07.29.19.00.74 Руди та концентрати ванадієві т р 

07.29.19.00.90 Руди та концентрати металів кольорових інших, н.в.і.у.   т  

07.29.19.00.91 Руди та концентрати сурм’янисті т р 

07.29.19.00.92 Руди та концентрати берилію т м, р 

07.29.19.00.93 Руди та концентрати вісмуту т р 

07.29.19.00.94 Руди та концентрати германію т м, р 

07.29.19.00.95 Руди та концентрати ртуті (сировина ртутна) т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
08.11 Камінь декоративний і будівельний, вапняк, гіпс, крейда та сланець глинистий 

08.11.11 Мармур і камінь вапняковий інший декоративний чи будівельний тис.т р (Σ) 

08.11.11.А Мармур і камінь вапняковий інший декоративний чи будівельний тис.м3 р 

08.11.11.33 Мармур і травертин, необроблені або начорно оброблені тис.т р 

08.11.11.36 Мармур і травертин, розпиляні на прямокутні або квадратні блоки та плити  тис.т р 

08.11.11.50 Екаусин і камінь вапняковий інший декоративний чи будівельний щільністю 2500 кг/м3 і більше тис.т м, р 

08.11.11.50.А Екаусин і камінь вапняковий інший декоративний чи будівельний щільністю 2500 кг/м3 і більше тис.м3 м, р 

08.11.12 Граніт, пісковик і камінь декоративний чи будівельний інший тис.т р (Σ) 

08.11.12.33 Граніт, необроблений або начорно оброблений (валовий) тис.т м, р 

08.11.12.33.А Граніт, необроблений або начорно оброблений тис.м3 м, р 

08.11.12.36 Граніт, розпиляний на прямокутні або квадратні блоки та плити (валовий) тис.т р 

08.11.12.50 Пісковик (валовий) тис.т р 

08.11.12.90 Порфір, базальт, туф вулканічний і камінь інший, необроблені або начорно оброблені чи розпиляні на 
прямокутні або квадратні блоки та плити (крім каменю вапнякового декоративного чи будівельного 
щільністю 2500 кг/м3 і більше, граніту та пісковику) (валовий) 

тис.т м, р 

08.11.12.90.А Порфір, базальт, туф вулканічний і камінь інший, необроблені або начорно оброблені чи розпиляні на 
прямокутні або квадратні блоки та плити (крім каменю вапнякового декоративного чи будівельного 
щільністю 2500 кг/м3 і більше, граніту та пісковику) 

тис.м3 м, р 

08.11.20 Вапняк і гіпс   

08.11.20.30 Гіпс і ангідрит тис.т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
08.11.20.50 Вапняк, флюс вапняковий та інший вапняковий камінь для виготовлення вапна й цементу (крім 

подрібненого вапнякового наповнювача та каменю вапнякового заданих розмірів) 
тис.т м, р 

08.11.30 Крейда та доломіт некальцинований   

08.11.30.10 Крейда тис.т м, р 

08.11.30.30 Доломіт некальцинований, необроблений, начорно оброблений чи розпиляний на прямокутні або 
квадратні блоки та плити (крім подрібненого доломіту, який використовується як наповнювач бетону, 
для дорожнього покриття та т. ін.) 

тис.т р 

08.11.40 Сланець глинистий   

08.11.40.00 Сланець, необроблений, начорно оброблений чи розпиляний на прямокутні або квадратні блоки та плити  тис.т р 

08.12 Гравій, пісок, глини та каолін 

08.12.11 Піски природні тис.т м, р (Σ) 

08.12.11.А Піски природні тис.м3 м, р 

08.12.11.50 Піски кременисті та кварцові тис.т р 

08.12.11.90 Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків)  тис.т р 

08.12.12 Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, гравій тис.т м, р (Σ) 

08.12.12.А Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, гравій тис.м3 м, р 

08.12.12.10 Галька та гравій, що використовуються як наповнювачі бетону, для дорожнього покриття та подібних 
цілей; кремній 

тис.т м, р  

08.12.12.30 Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та 
подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію) 

тис.т м, р  
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
08.12.12.50 Крихта, гранули та порошок з мармуру тис.т р 

08.12.12.90 Крихта, гранули та порошок з травертину, екаусину, граніту, порфіру, базальту, пісковику та іншого 
каменю 

тис.т р 

08.12.13 Суміші шлаку та відходів промислових подібних, що містять або не містять гальку, гравій, 
щебінь і кремній, для будівельних цілей 

  

08.12.13.00 Суміші шлаку та відходів промислових подібних, що містять або не містять гальку, гравій, щебінь та 
кремній, для будівельних цілей 

тис.т р 

08.12.21 Каолін і глини каолінові інші т м, р (Σ) 

08.12.21.40 Каолін  т м, р 

08.12.21.60 Глини каолінові інші (комова і пластична) т р 

08.12.22 Глини інші, андалузит, кіаніт та силіманіт; муліт; землі шамотні чи динасові тис.т м, р (Σ) 

08.12.22.10 Бентоніт тис.т р 

08.12.22.30 Глини вогнетривкі тис.т м, р 

08.12.22.50 Глини звичайні та сланцеві для будівельних робіт (крім бентоніту, глин вогнетривких, каоліну та глин 
каолінових); андалузит, кіаніт, силіманіт; муліт; землі шамотні або динасові 

тис.т м, р 

08.91 Сировина мінеральна для хімічної промисловості та виробництва добрив 

08.91.11 Фосфати кальцію та фосфати алюмінієво-кальцієві, природні    

08.91.11.00 Фосфати кальцію та фосфати алюмінієво-кальцієві, природні, крейда фосфатна т м, р 

08.91.12 Пірити заліза невипалені; сірка сира (необроблена) або нерафінована   

08.91.12.00 Пірити заліза невипалені; сірка сира (необроблена) чи нерафінована т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
08.91.12.00.20 Сірка сира (необроблена) чи нерафінована (включаючи сірку видобуту) т м, р 

08.91.19 Сировина мінеральна для хімічної промисловості та виробництва добрив, інша   

08.91.19.00 Сировина мінеральна для хімічної промисловості та виробництва добрив, інша т м, р (Σ) 

08.91.19.00.10 Сульфат барію природний (барит) т р 

08.91.19.00.20 Карбонат барію природний (вітерит) т р 

08.91.19.00.30 Борати природні та їх концентрати; борна кислота природна т р 

08.91.19.00.40 Шпат плавиковий (флюорит) т р 

08.91.19.00.50 Кізерит, епсоміт (сульфати магнію природні) т р 

08.91.19.00.90 Сировина мінеральна інша для хімічної промисловості та виробництва добрив  т р 

08.92 Торф  

08.92.10 Торф (в умовній вологості) тис.т м, р (Σ) 

08.92.10.00.10 Торф (в умовній вологості) неагломерований паливний  тис.т р 

08.92.10.00.10.А Торф (в умовній вологості) неагломерований паливний  тис.Гкал р 

08.92.10.00.20 Торф (в умовній вологості) неагломерований для сільського господарства та інших цілей тис.т р 

08.93 Сіль і хлорид натрію чистий; вода морська 

08.93.10 Сіль і хлорид натрію чистий; вода морська   

08.93.10.00 Сіль (включаючи сіль денатуровану, крім солі харчової, придатної для споживання людиною) і хлорид 
натрію чистий, розчинені або нерозчинені у воді, з вмістом або ні речовин, які запобігають злипанню чи 
забезпечують сипучість 

т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
08.93.10.00.10 Сіль (включаючи сіль денатуровану, крім солі харчової, придатної для споживання людиною) і хлорид 

натрію чистий, нерозчинені у воді, з вмістом або ні речовин, які запобігають злипанню чи забезпечують 
сипучість 

т м, р 

08.93.10.00.90 Сіль (включаючи сіль денатуровану, крім солі харчової, придатної для споживання людиною) і хлорид 
натрію чистий, розчинені у воді, з вмістом або ні речовин, які забезпечують плинність, у т. ч. вода 
морська 

т р 

08.99 Продукція добувної промисловості та розроблення кар’єрів інша, н.в.і.у. 

08.99.10  Бітум і асфальт природні; асфальтити й породи асфальтові    

08.99.10.00 Бітум і асфальт природні; асфальтити й породи асфальтові  т м, р 

08.99.21 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів промислових), необроблене або лише 
розпиляне чи грубо оброблене 

  

08.99.21.00 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів промислових), необроблене або лише розпиляне чи 
грубо оброблене 

тис.кар  

08.99.21.00.10 Алмази природні несортовані, необроблені або лише розпиляні чи начорно оброблені тис.кар м, р 

08.99.21.00.90 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне інше, необроблене або лише розпиляне чи начорно оброблене тис.кар м, р 

08.99.22 Алмази промислові необроблені або лише розпиляні, розколоті або грубо оброблені; пемза; 
наждак; корунд природний, гранат природний і абразиви природні інші 

  

08.99.22.00 Алмази промислові необроблені або лише розпиляні, розколоті або начорно оброблені; пемза; наждак; 
корунд природний, гранат природний і абразиви природні інші 

кг  

08.99.22.00.10 Алмази промислові необроблені або лише розпиляні, розколоті чи начорно оброблені кг р 

08.99.22.00.20 Пемза, наждак, корунд природний, гранат природний і абразиви природні інші кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
08.99.22.00.21 Пемза кг р 

08.99.22.00.22 Наждак кг р 

08.99.22.00.23 Корунд природний кг р 

08.99.22.00.24 Гранат природний кг р 

08.99.22.00.29 Абразиви природні інші кг р 

08.99.29 Мінерали інші   

08.99.29.00 Мінерали інші т м, р (Σ) 

08.99.29.00.10 Графіт, кварц і кварцити природні  т р (Σ) 

08.99.29.00.11 Графіт природний т р 

08.99.29.00.12 Кварц і кварцити для промислового використання т р 

08.99.29.00.20 Ґрунти кременисті та інфузорні т р 

08.99.29.00.30 Карбонат магнію природний, магнезія та інші оксиди магнію т р (Σ) 

08.99.29.00.31 Магнезит, карбонат магнію природний т р 

08.99.29.00.32 Магнезія та інші оксиди магнію т р 

08.99.29.00.40 Азбест т р 

08.99.29.00.50 Слюда; тальк (уключаючи стеатит) т р (Σ) 

08.99.29.00.51 Слюда та відходи слюдяні т р 

08.99.29.00.52 Стеатит природний, тальк т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич-
ність 

1 2 3 4 
08.99.29.00.60 Шпат польовий; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий т р (Σ) 

08.99.29.00.61 Шпат польовий і матеріали зі шпату т р 

08.99.29.00.62 Лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий т р 

08.99.29.00.70 Вермикуліт, перліт і хлорити (не вспучені) т р 

08.99.29.00.90 Мінерали інші, н.в.і.у. т р 

08.99.29.00.91 Шлаки та зола інші т р 
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Продукція переробної промисловості 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.11 М’ясо 

10.11.11  М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене т м, р (Σ) 

10.11.11.40 Яловичина і телятина (туші, напівтуші, четвертини) свіжі чи охолоджені  т м, р 

10.11.11.90 Яловичина і телятина (відруби) свіжі чи охолоджені т р 

10.11.12  М’ясо свиней свіже чи охолоджене т м, р (Σ) 

10.11.12.30 Свинина (туші, напівтуші; уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) 
свіжа чи охолоджена т м, р 

10.11.12.50 Свинина (окісти, лопатки і відруби з них; уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового 
зберігання) свіжа чи охолоджена т р 

10.11.12.90 Свинина інша (уключаючи оброблену сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) свіжа чи 
охолоджена 

т р 

10.11.13  М’ясо овець свіже чи охолоджене   

10.11.13.00 Баранина (туші, напівтуші та відруби; уключаючи м'ясо ягнят) свіжа чи охолоджена т м, р 

10.11.14  М’ясо кіз свіже чи охолоджене   

10.11.14.00 Козлятина свіжа чи охолоджена т м, р 

10.11.15  М’ясо коней і тварин родини конячих інших, свіже чи охолоджене   

10.11.15.00 Конина, м'ясо інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене т м, р 

10.11.20  Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней і тварин родини конячих 
інших, свіжі чи охолоджені 

  

10.11.20.00 Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
конячих, свіжі чи  охолоджені 

10.11.31  М’ясо великої рогатої худоби заморожене   

10.11.31.00 М’ясо великої рогатої худоби заморожене т м, р 

10.11.32  М’ясо свиней заморожене т м, р (Σ) 

10.11.32.30 Свинина (туші, напівтуші) заморожена  т р 

10.11.32.50 Свинина (окісти, лопатки і відруби з них) заморожена  т р 

10.11.32.90 Свинина (крім туш, напівтуш, окістів, лопаток і відрубів з них) заморожена т р 

10.11.33  М’ясо овець заморожене   

10.11.33.00 Баранина (туші, напівтуші та відруби; уключаючи м’ясо ягнят) заморожена т м, р 

10.11.34  М’ясо кіз заморожене   

10.11.34.00 Козлятина заморожена т м, р 

10.11.35  М’ясо коней і тварин родини конячих інших, заморожене   

10.11.35.00 Конина, м'ясо інших тварин родини конячих, заморожене т м, р 

10.11.39  М’ясо інше та субпродукти харчові, свіжі, охолоджені чи заморожені   

10.11.39.10 Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини 
конячих, заморожені 

т м, р 

10.11.39.30 М’ясо та субпродукти харчові інші, свіжі, охолоджені чи заморожені (уключаючи м’ясо та 
субпродукти кролей, зайців та дичини; крім жаб’ячих лапок, м'яса та субпродуктів свійської птиці, 
великої рогатої худоби та конячих, свинини, баранини та козлятини)  

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.11.41  Вовна щипана, немита, у т.ч. вовна щипана мита в руні    

10.11.41.00 Вовна, не піддана кардочесанню і гребенечесанню (уключаючи промиту руном вовну; крім стриженої 
вовни) 

т р 

10.11.42  Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих, цілі, сирі   

10.11.42.00 Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих (не дублені й не піддані подальшій обробці), 
цілі, сирі 

шт р 

10.11.42.00.А Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих, (не дублені й не піддані подальшій обробці), 
цілі, сирі 

т м, р 

10.11.43  Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих, інші, сирі   

10.11.43.00 Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих (не дублені й не піддані подальшій обробці), 
інші, сирі 

т р 

10.11.44  Шкури овець або ягнят, сирі   

10.11.44.00 Шкури овець або ягнят (не дублені й не піддані подальшій обробці), сирі шт р 

10.11.45  Шкури кіз або козенят, сирі   

10.11.45.00 Шкури кіз або козенят (не дублені й не піддані подальшій обробці), сирі шт р 

10.11.50  Жири великої рогатої худоби, овець і кіз, сало свиней т м, р (Σ) 

10.11.50.40 Жир свинячий без м’яса свіжий, охолоджений, заморожений, засолений; у розсолі або копчений (крім 
топленого)  

т р 

10.11.50.60 Сало та інший свинячий жир, топлений т р 

10.11.50.70 Жир великої рогатої худоби, овець або кіз, сирий або топлений т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.11.60  Субпродукти нехарчові необроблені    

10.11.60.30 Кишки, міхурі та шлунки тварин, цілі або частинами (крім риб’ячих) т р 

10.11.60.90 Відходи тваринні, непридатні для використання людиною, інші т р 

10.11.99  Роботи, як частина виробництва м’яса, виконані підрядником   

10.12 М’ясо свійської птиці 

10.12.10  М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене т м, р (Σ) 

10.12.10.10 Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені т м, р 

10.12.10.20 Індички (тушки) свіжі чи охолоджені  т р 

10.12.10.30 Гуси, качки, цесарки (тушки) свіжі чи охолоджені  т р 

10.12.10.40 Печінка гусяча і качина, свіжа чи охолоджена т р 

10.12.10.50 Кури, курчата (частини тушок) свіжі чи охолоджені т м, р 

10.12.10.60 Індички (частини тушок) свіжі чи охолоджені  т р 

10.12.10.70 Гуси, качки, цесарки (частини тушок) свіжі чи охолоджені  т р 

10.12.20  М’ясо свійської птиці заморожене т м, р (Σ) 

10.12.20.13 Кури, курчата (тушки) заморожені  т м, р 

10.12.20.15 Індички (тушки) заморожені  т р 

10.12.20.17 Гуси, качки, цесарки (тушки) заморожені  т р 

10.12.20.53 Кури, курчата (частини тушок) заморожені  т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.12.20.55 Індички (частини тушок) заморожені  т р 

10.12.20.57 Гуси, качки, цесарки (частини тушок) заморожені  т р 

10.12.20.80 Печінка свійської птиці заморожена т р 

10.12.30  Жири свійської птиці   

10.12.30.00 Жир свійської птиці т р 

10.12.40  Субпродукти харчові свійської птиці   

10.12.40.20 Субпродукти харчові свійської птиці, свіжі або охолоджені (крім ожирілої печінки гусей та качок) т м, р 

10.12.40.50 Субпродукти харчові свійської птиці, заморожені (крім печінки) т м, р 

10.12.50  Пір’я та шкурки птахів з пір’ям   

10.12.50.00 Шкурки птахів з пір’ям або пухом, пір’я і т. ін., оброблені т р 

10.12.99  Роботи, як частина виробництва м’яса свійської птиці, виконані підрядником   

10.13 Продукти м’ясні 

10.13.11  М’ясо свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене (бекон і шинка)  т м, р (Σ) 

10.13.11.20 Свинина (окісти, лопатки і відруби з них) необвалена, солона, в розсолі, сушена чи копчена т р 

10.13.11.50 Свинина (грудинка і відруби з неї) солона, в розсолі, сушена чи копчена т р 

10.13.11.80 Свинина (уключаючи бекон, ¾ свинячого боку, філейні частини і відруби з них) солона, в розсолі, сушена 
чи копчена, інша  

т м, р 

10.13.12  М’ясо худоби великої рогатої, солене, сушене чи копчене   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.13.12.00 Яловичина і телятина солона, в розсолі, сушена чи копчена т м, р 

10.13.13  М’ясо інше та субпродукти м’ясні харчові, солені, у розсолі, сушені чи копчені (крім м’яса 
свиней і м’яса великої рогатої худоби); борошно харчове дрібного та грубого помелу з м’яса чи 
субпродуктів м’ясних  

  

10.13.13.00 М'ясо солоне, в розсолі, сушене чи копчене; харчове борошно та харчові продукти з м’яса або м’ясних 
субпродуктів (крім свинини, яловичини та телятини солоної, в розсолі, сушеної або копченої) 

т м, р 

10.13.14  Ковбаси та продукти подібні з м’яса, субпродуктів м’ясних або крові   

10.13.14.30 Вироби ковбасні з печінки (ліверні) та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім готових 
продуктів та страв) 

т м, р 

10.13.14.60 Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові 
продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв) 

т м, р 

10.13.14.60.10 Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки т м, р 

10.13.14.60.20 Ковбаси напівкопчені т м, р 

10.13.14.60.30 Ковбаси варенокопчені, напівсухі, сиров’ялені, сирокопчені (уключаючи “салямі”) т м, р 

10.13.14.60.40 Вироби ковбасні з конини т м, р 

10.13.14.60.50 Холодець, зельц  т м, р 

10.13.14.60.60 Вироби ковбасні копчено-запечені т м, р 

10.13.14.60.70 Вироби ковбасні інші т м, р 

10.13.15  Консерви та продукти готові з м’яса, субпродуктів м’ясних або крові, інші, крім страв готових із 
м’яса та субпродуктів м’ясних 

  

10.13.15.05 Продукти готові та консервовані з гусячої та качиної печінки (крім виробів ковбасних та страв т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
готових) 

10.13.15.15 Продукти готові та консервовані з печінки інших тварин (крім виробів ковбасних та страв готових) т м, р 

10.13.15.25 Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів індичок (крім виробів ковбасних, виробів з 
печінки та страв готових) 

т м, р 

10.13.15.35 Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів іншої свійської птиці (крім виробів ковбасних, 
виробів з печінки та страв готових) 

т м, р 

10.13.15.45 Продукти готові та консервовані зі свинини (з окістів та відрубів з них; крім страв готових) т м, р 

10.13.15.55 Продукти готові та консервовані зі свинини (з лопаток та відрубів з них; крім страв готових) т м, р 

10.13.15.65 Продукти готові та консервовані зі свинини, субпродуктів та їх сумішей (уключаючи суміші з вмістом 
менше 40% м’яса або будь-яких субпродуктів та жирів; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, 
гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) 

т м, р 

10.13.15.75 Продукти готові та консервовані зі свинини, субпродуктів та їх сумішей, інші (уключаючи жири; крім 
виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв 
готових) 

т м, р 

10.13.15.85 Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів великої рогатої худоби (крім виробів 
ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) 

т м, р 

10.13.15.95 Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів, інші (уключаючи продукти з крові тварин; 
крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв 
готових) 

т м, р 

10.13.16  Борошно дрібного та грубого помелу та гранули з м’яса, нехарчові; шкварки   

10.13.16.00 Борошно, порошок і гранули з мʼяса, нехарчові; шкварки т м, р 

10.13.91  Послуги з теплового та іншого перероблення продуктів м’ясних   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.13.91.00 Послуги з приготування та перероблення м’ясної продукції тис.грн р 

10.13.99  Роботи, як частина виробництва продуктів м’ясних, виконані підрядником   

10.20 Риба, ракоподібні та молюски, перероблені та консервовані 

10.20.11  Філе рибне та м’ясо риби інше (перероблене або неперероблене на фарш), свіжі чи охолоджені   

10.20.11.00 Філе рибне та інше м'ясо риби без кісток, свіже чи охолоджене т м, р 

10.20.12  Печінка та молочко риби, свіжі чи охолоджені   

10.20.12.00 Печінка ікра та молочко риби, свіжі чи охолоджені т м, р 

10.20.13  Риба заморожена   

10.20.13.30 Риба морська заморожена нерозібрана  т м, р 

10.20.13.60 Риба прісноводна заморожена нерозібрана  т м, р 

10.20.14  Філе рибне заморожене   

10.20.14.00 Філе рибне заморожене  т м, р 

10.20.15  М’ясо риби заморожене (перероблене або неперероблене на фарш)   

10.20.15.00 М'ясо риби без кісток заморожене (крім філе) т м, р 

10.20.16  Печінка та молочко риби заморожені   

10.20.16.00 Печінка ікра та молочко риби заморожені  т р 

10.20.21  Філе рибне сушене, солене чи у розсолі, але некопчене   

10.20.21.00 Філе рибне в'ялене, солоне чи  у розсолі (крім копченого) т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.20.22  Печінка та молочко риби сушені, копчені, солені чи в розсолі; борошно дрібного і грубого 

помелу та гранули, з риби, харчові 
  

10.20.22.00 Рибні борошно, порошки та гранули, придатні для споживання людиною; печінка та ікра риби сушена, 
копчена, солона або у розсолі 

т р 

10.20.23  Риба сушена, солена чи несолена, або у розсолі   

10.20.23.50 Риба в'ялена, сушена, солона чи несолона; риба солона, але не сушена; риба в розсолі (крім риби копченої, 
філе з риби, риб’ячих голів, хвостів та черевців)  

т р 

10.20.23.50.10 Риба сушена і в’ялена т м, р 

10.20.23.50.20 Оселедці солоні т м, р 

10.20.23.50.30 Риба солона, крім оселедців т м, р 

10.20.24  Риба, у т.ч. філе, копчена  т м, р (Σ) 

10.20.24.25 Лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (уключаючи філе лосося; крім риб’ячих 
голів, хвостів та черевців)  

т м, р 

10.20.24.55 Оселедець копчений (уключаючи філе оселедця; крім риб’ячих голів, хвостів та черевців)  т р 

10.20.24.85 Риба копчена (уключаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося та 
оселедців, а також крім риб’ячих голів, хвостів та черевців)  

т м, р 

10.20.25  Риба, перероблена чи консервована в інший спосіб, крім готових страв із риби т м, р (Σ) 

10.20.25.10 Продукти готові й консерви з лосося, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу 
та готових страв із риби)  

т р 

10.20.25.20 Продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу 
та готових страв із риби) 

т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.20.25.30 Продукти готові й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, 

маринаді, томаті (крім фаршу та готових страв із риби) 
т м, р 

10.20.25.40 Продукти готові й консерви з тунця, тунця смугастого, пеламіди атлантичної, цілі чи шматочками, в 
оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та готових страв із риби) 

т р 

10.20.25.50 Продукти готові й консерви з скумбрії, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу 
та готових страв із риби) 

т р 

10.20.25.60 Продукти готові й консерви з анчоусів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу 
та готових страв із риби) 

т р 

10.20.25.70 Філе рибне (уключаючи рибні палички), у тісті або сухарях (крім готових страв із риби) т р 

10.20.25.80 Готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім 
фаршу та готових страв із риби) 

т м, р 

10.20.25.90 Готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та готових страв із риби) т м, р 

10.20.26 Ікра та замінники ікри т м, р (Σ) 

10.20.26.30 Ікра осетрових риб т р 

10.20.26.60 Ікра інших риб т м, р 

10.20.31  Ракоподібні заморожені   

10.20.31.00 Ракоподібні заморожені, борошно, порошок і гранули з ракоподібних, придатні для вживання людиною т р 

10.20.32  Молюски заморожені, сушені, солені чи в розсолі, копчені   

10.20.32.00 Молюски (гребінці, мідії, каракатиці, кальмари та восьминоги) заморожені, сушені, солоні або в розсолі, 
копчені 

т р 

10.20.33  Безхребетні водні інші заморожені, сушені, солені чи в розсолі, копчені   
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Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.20.33.00 Безхребетні водні інші (смугастий венус, медузи, т. ін.), заморожені, сушені, солені чи в розсолі, копчені; 

борошно, порошок і гранули з водних безхребетних, що не є ракоподібними, придатні для вживання 
людиною, морожені, сушені, солоні або в розсолі, копчені 

т р 

10.20.34  Ракоподібні перероблені чи консервовані в інший спосіб; молюски та водні безхребетні інші, 
перероблені чи консервовані в інший спосіб 

  

10.20.34.00 Готові або консервовані ракоподібні, молюски та водні безхребетні інші (крім охолоджених, 
морожених, сушених, солоних або в розсолі; ракоподібних у шкарлупі, приготовлених на парі або 
зварених; крім готових продуктів і страв)  

т р 

10.20.41  Борошно дрібного і грубого помелу та гранули з риби, ракоподібних, молюсків чи водних 
безхребетних інших, нехарчові 

  

10.20.41.00 Борошно, порошок і гранули з риби, ракоподібних, молюсків чи водних безхребетних інших, непридатні 
для вживання людиною 

т м, р 

10.20.42  Продукти з риби, ракоподібних, молюсків чи водних безхребетних інших, нехарчові, інші   

10.20.42.00 Продукти з риби, ракоподібних, молюсків чи водних безхребетних інших (уключаючи відходи рибні; крім 
китового вусу, щетини китового вусу, коралів та подібних матеріалів, шкаралупи та кістки 
каракатиць, необроблених або грубо оброблених природних губок) нехарчові, інші 

т р 

10.20.42.50 Риб’ячі голови, хвости та черевця, інші придатні для споживання риб’ячі відходи: сушені, солені або в 
розсолі, копчені 

т р 

10.20.91  Послуги з копчення та інших способів консервування і приготування продуктів із риби   

10.20.99  Роботи, як частина виробництва риби, ракоподібних і молюсків, перероблених і консервованих, 
виконані підрядником 

  

10.31 Картопля перероблена та консервована 

10.31.11  Картопля заморожена    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.31.11.10 Картопля сира або варена у воді чи на парі заморожена т р 

10.31.11.30 Картопля приготовлена або консервована без оцту чи оцтової кислоти (уключаючи чіпси, повністю або 
частково обсмажені в олії, а потім заморожені) заморожена 

т м, р 

10.31.12  Картопля сушена, ціла чи нарізана скибками, але не піддана подальшому переробленню   

10.31.12.00 Картопля сушена, ціла чи нарізана скибочками, але не піддана подальшій обробці т м, р 

10.31.13  Картопля сушена у вигляді борошна, крупки, пластівців, гранул і таблеток   

10.31.13.00 Картопля сушена у вигляді борошна, крупи, пластівців і гранул т м, р 

10.31.14  Картопля приготована чи консервована т м, р (Σ) 

10.31.14.30 Картопля приготовлена чи консервована у вигляді борошна, крупи, пластівців (крім замороженої, 
сушеної, чіпсів, консервованої оцтом чи з оцтовою кислотою) 

т р 

10.31.14.60 Картопля приготовлена чи консервована (уключаючи чіпси; крім замороженої, сушеної, консервованої 
оцтом чи з оцтовою кислотою, у вигляді борошна, крупи, пластівців) 

т м, р 

10.31.91  Послуги з теплового та іншого перероблення картоплі та продуктів з картоплі   

10.31.99  Роботи, як частина виробництва картоплі переробленої та консервованої, виконані підрядником   

10.32 Соки фруктові та овочеві 

10.32.11  Сік томатний   

10.32.11.00 Сік томатний  тис.л м, р 

10.32.11.00.А Сік томатний  т м, р 

10.32.12  Сік апельсиновий   
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ність 

1 2 3 4 
10.32.12.10 Сік апельсиновий неконцентрований заморожений т р 

10.32.12.20 Сік апельсиновий неконцентрований (крім замороженого) тис.л м, р 

10.32.12.20.А Сік апельсиновий неконцентрований (крім замороженого) т м, р 

10.32.12.30 Інші види апельсинового соку, н.в.і.у. тис.л р 

10.32.12.30.А Інші види апельсинового соку, н.в.і.у. т р 

10.32.13  Сік грейпфрутовий   

10.32.13.00 Сік грейпфрутовий  тис.л м, р 

10.32.13.00.А Сік грейпфрутовий  т м, р 

10.32.14  Сік ананасовий   

10.32.14.00 Сік ананасовий  тис.л м, р 

10.32.14.00.А Сік ананасовий  т м, р 

10.32.15  Сік виноградний   

10.32.15.00 Сік виноградний натуральний (уключаючи сусло) тис.л м, р 

10.32.15.00.А Сік виноградний натуральний (уключаючи сусло) т м, р 

10.32.16  Сік яблучний   

10.32.16.00 Сік яблучний  тис.л м, р 

10.32.16.00.А Сік яблучний  т м, р 

10.32.17  Суміші соків фруктових та овочевих    
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.32.17.00 Суміші соків фруктових та овочевих  тис.л м, р 

10.32.17.00.А Суміші соків фруктових та овочевих  т м, р 

10.32.19  Соки фруктові та овочеві, інші   

10.32.19.10 Сік якогось одного цитрусового фрукта (крім апельсина та грейпфрута) неконцентрований тис.л м, р 

10.32.19.10.А Сік якогось одного цитрусового фрукта (крім апельсина та грейпфрута) неконцентрований т м, р 

10.32.19.20 Сік якогось одного фрукта або овочу, незброджений та без додання спирту (крім апельсинового, 
грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного та яблучного соків) неконцентрований 

тис.л м, р 

10.32.19.20.А Сік якогось одного фрукта або овочу, незброджений та без додання спирту (крім апельсинового, 
грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного та яблучного соків) неконцентрований 

т м, р 

10.32.19.30 Соки фруктові та овочеві інші, н.в.і.у. тис.л м, р 

10.32.19.30.А Соки фруктові та овочеві інші, н.в.і.у. т м, р 

10.32.99  Роботи, як частина виробництва соків фруктових та овочевих, виконані підрядником   

10.39 Фрукти та овочі, перероблені та консервовані в інший спосіб 

10.39.11  Овочі та гриби, заморожені   

10.39.11.00 Овочі та гриби, суміші овочів, свіжі або варені у воді чи на парі, заморожені (крім картоплі)  т м, р 

10.39.12  Овочі та гриби, консервовані для тимчасового зберігання, але не придатні для безпосереднього 
вживання в їжу 

  

10.39.12.00 Овочі та гриби консервовані для тимчасового зберігання, оброблені двоокисом сірки як консервантом, у 
розсолі, сірчаній воді або в інших консервуючих розчинах, але непридатні для безпосереднього вживання 
в їжу  

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.39.13  Овочі та гриби, сушені т м, р (Σ) 

10.39.13.30 Цибуля ціла, порізана на шматочки, частини, розмелена на порошок, але не піддана подальшій обробці, 
сушена, 

т р 

10.39.13.50 Гриби та трюфелі цілі, порізані на  шматочки, частини, розмелені на порошок, але не піддані подальшій 
обробці, сушені 

т р 

10.39.13.90 Овочі сушені (крім картоплі, цибулі, грибів та трюфелів) та суміші з овочів, цілих, порізаних на 
шматочки (частини), розмелені на порошок, але не піддані подальшій обробці 

т р 

10.39.14 Овочі та фрукти, нарізані та упаковані т р 

10.39.15  Квасоля консервована без додання оцту чи оцтової кислоти, крім страв овочевих готових    

10.39.15.00 Квасоля консервована без додання оцту чи оцтової кислоти (крім страв овочевих готових) т м, р 

10.39.16  Горох консервований без додання оцту чи оцтової кислоти, крім страв овочевих готових    

10.39.16.00 Горох консервований без додання оцту чи оцтової кислоти (крім страв овочевих готових) т м, р 

10.39.17  Овочі інші (крім картоплі), консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, крім страв 
овочевих готових 

т м, р (Σ) 

10.39.17.10 Томати консервовані, цілі або шматочками (крім страв овочевих готових та томатів, консервованих з 
доданням оцту чи оцтової кислоти) 

т р 

10.39.17.21 Пюре та паста томатні неконцентровані т р 

10.39.17.25 Пюре та паста томатні концентровані т м, р 

10.39.17.30 Гриби і трюфелі консервовані або оброблені (крім страв овочевих готових та грибів і трюфелів сушених, 
заморожених або консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти) 

т р 

10.39.17.40 Овочі й суміші овочів заморожені (крім страв овочевих готових, овочів і сумішей овочів свіжих або т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
зварених у воді чи на парі, або консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти) 

10.39.17.50 Капуста квашена консервована (крім страв овочевих готових та квашеної капусти сушеної, 
замороженої або консервованої з доданням оцту чи оцтової кислоти) 

т р 

10.39.17.60 Спаржа консервована (крім страв овочевих готових та спаржі сушеної, замороженої або консервованої 
з доданням оцту чи оцтової кислоти) 

т р 

10.39.17.70 Маслини консервовані або оброблені (крім страв овочевих готових та маслин сушених, заморожених або 
консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти) 

т р 

10.39.17.80 Кукурудза цукрова консервована або оброблена (крім страв овочевих готових та цукрової кукурудзи 
сушеної, замороженої або консервованої з доданням оцту чи оцтової кислоти) 

т м, р 

10.39.17.90 Овочі й суміші овочів, н.в.і.у. (крім страв овочевих готових та заморожених овочів і сумішей овочів) т м, р 

10.39.18  Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та інші їстівні частини рослин, приготовані чи 
консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти 

  

10.39.18.00 Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та інші їстівні частини рослин, приготовлені чи 
консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти 

т м, р 

10.39.21  Плоди та горіхи не піддані чи піддані тепловому обробленню, заморожені   

10.39.21.00 Плоди та горіхи, свіжі або варені на парі чи у воді, заморожені т м, р 

10.39.22  Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові т м, р (Σ) 

10.39.22.30 Джем, мармелад, пюре, паста, желе з цитрусових, піддані тепловому обробленню (крім продуктів 
гомогенізованих) 

т р 

10.39.22.90 Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, варення, з інших плодів і горіхів, піддані тепловому 
обробленню (крім продуктів гомогенізованих) 

т м, р 

10.39.23  Горіхи, арахіс та насіння, смажені, солені чи приготовані в інший спосіб т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.39.23.30 Арахіс (уключаючи арахісове масло) смажений, солоний чи приготований в інший спосіб т м, р 

10.39.23.90 Горіхи (крім арахісу); інше насіння та суміші, смажені, солені чи приготовані в інший спосіб т м, р 

10.39.24  Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання, але не придатні для безпосереднього 
вживання в їжу 

  

10.39.24.10 Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, заморожені, сушені або консервовані 
для тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або інших консервуючих розчинах 

т р 

10.39.24.30 Плоди та горіхи інші, консервовані для тимчасового зберігання, оброблені двоокисом сірки як 
консервантом, у розсолі, сірчаній воді або в інших консервуючих розчинах, але непридатні для 
безпосереднього вживання в їжу 

т р 

10.39.25  Плоди приготовані чи консервовані, інші   

10.39.25.10 Виноград сушений (ізюм) т р 

10.39.25.20 Фрукти сушені (крім бананів, фініків, фіг, ананасів, авокадо, гуави, манго, мангустину, плодів 
цитрусових та винограду); суміші горіхів або фруктів сушених  

т р 

10.39.25.50  Фрукти, приготовлені чи консервовані, н.в.і.у. (крім мюслі) т м, р 

10.39.30  Матеріали та відходи перероблення овочів і фруктів, залишки та побічні продукти перероблення 
овочів і фруктів 

  

10.39.30.00 Продукти та відходи рослинні побічні для годування тварин, н.в.і.у. т р 

10.39.91  Послуги з теплового та іншого перероблення фруктів та овочів   

10.39.91.00 Послуги з теплової обробки та інших способів підготовки фруктів та овочів для консервування 
(згущення і т. ін.) 

тис.грн р 

10.39.99  Роботи, як частина виробництва фруктів та овочів, перероблених і консервованих в інший   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
спосіб, виконані підрядником 

10.41 Олії та тваринні жири 

10.41.11  Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин і маргарин технічний, неемульговані, 
незмішані або не оброблені в інший спосіб 

  

10.41.11.00  Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин, тваринне масло (крім емульсованих, змішаних та 
оброблених у будь-який інший спосіб)  

т р 

10.41.12  Жири, масла та їх фракції, з риби чи морських ссавців   

10.41.12.00  Жири, масла та їх фракції з риби чи морських ссавців (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.19  Жири, масла тваринні інші та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, крім хімічно 
модифікованих 

  

10.41.19.00  Жири, масла тваринні інші та їх фракції, рафіновані або нерафіновані (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.21  Олія соєва нерафінована   

10.41.21.00 Олія соєва нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.22  Олія арахісова нерафінована   

10.41.22.00  Олія арахісова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.23  Олія оливкова нерафінована   

10.41.23.10 Олія оливкова першого (холодного) пресування та її фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.23.30 Олії та їх фракції, отримані виключно з олив, нерафіновані (уключаючи змішані з олією оливковою 
першого (холодного) пресування рафінованою; крім олії оливкової першого (холодного) пресування та 
хімічно модифікованих) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.41.24  Олія соняшникова нерафінована   

10.41.24.00 Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції (крім хімічно модифікованих) т м,  р 

10.41.24.00.10 Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.25  Олія бавовняна нерафінована   

10.41.25.00  Олія бавовняна нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.26  Олії ріпакова, свиріпова та гірчична, нерафіновані    

10.41.26.00 Олії ріпакова, свиріпова та гірчична, їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.27  Олія пальмова нерафінована   

10.41.27.00  Олія пальмова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.28  Олія кокосова нерафінована   

10.41.28.00  Олія кокосова (копрова) нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.29  Олії рослинні інші, нерафіновані   

10.41.29.00 Олії рослинні інші, нерафіновані (крім олій хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.30  Лінт бавовняний   

10.41.30.00 Лінт бавовняний т р 

10.41.41  Макуха та інші тверді залишки виробництва олій рослинних   

10.41.41.30 Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції олії соєвої т м, р 

10.41.41.50 Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння соняшника т м, р 
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вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.41.41.70 Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння ріпаку чи 

свиріпи 
т р 

10.41.41.90 Макуха та відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів і олій рослинних (уключаючи з 
насіння бавовнику, льону, кокосу, копра, пальмових горіхів або ядер; крім з соєвих бобів, насіння 
соняшника, ріпаку та свиріпи) 

т р 

10.41.42  Борошно дрібного і грубого помелу з насіння чи плодів олійних культур, крім насіння гірчиці   

10.41.42.00 Борошно і порошок з насіння чи плодів олійних культур (крім насіння гірчиці) т р 

10.41.51  Олія соєва та її фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   

10.41.51.00  Олія соєва та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.52  Олія арахісова та її фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   

10.41.52.00 Олія арахісова та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.53  Олія оливкова та її фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   

10.41.53.10 Олія оливкова та її фракції, рафіновані, отримані з олії першого (холодного) пресування (крім хімічно 
модифікованих) 

т р 

10.41.53.30 Олії та їх фракції, отримані виключно з олив, рафіновані (уключаючи змішані з олією оливковою першого 
(холодного) пресування, олією рафінованою; крім нерафінованої олії, олії оливкової першого (холодного) 
пресування та олій хімічно модифікованих) 

т р 

10.41.54  Олія соняшникова та її фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   

10.41.54.00 Олії соняшникова і сафлорова та їх фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.54.00.10  Олія соняшникова та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.55  Олія бавовняна та її фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   
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10.41.55.00 Олія бавовняна та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.56  Олії ріпакова, свиріпова та гірчична та їх фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   

10.41.56.00 Олії ріпакова, свиріпова та гірчична та їх фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.57  Олія пальмова та її фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   

10.41.57.00 Олія пальмова та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.41.58  Олія кокосова та її фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації   

10.41.58.00 Олія кокосова та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) т р 

10.41.59  Олії інші та їх фракції, рафіновані але не піддані хімічній модифікації; жири рослинні нелеткі та 
олії рослинні інші (крім олії кукурудзяної) та їх фракції, н.в.і.у., рафіновані але не піддані 
хімічній модифікації 

  

10.41.59.00  Олії інші та їх фракції, рафіновані (крім зі зміненим хімічним складом); жири рослинні нелеткі та інші 
олії (крім олії кукурудзяної) та їх фракції, н.в.і.у., рафіновані (крім хімічно модифікованих) 

т р 

10.41.60  Жири тваринні та олії рослинні, їх фракції, гідрогенізовані, етерифіковані, але не піддані 
подальшому переробленню 

  

10.41.60.30 Жири і масла тваринні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, 
реетерифіковані або елаїдинізовані, але не піддані подальшій обробці (уключаючи рафіновані) 

т р 

10.41.60.50 Жири і масла рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, 
реетерифіковані або елаїдинізовані, але не піддані подальшій обробці (уключаючи рафіновані) 

т р 

10.41.71  Воски рослинні (крім тригліцеридів)   

10.41.71.00 Віск рослинний (уключаючи рафінований), крім тригліцеридів т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.41.72  Дегра; залишки перероблення речовин жирових, восків тваринних чи рослинних   

10.41.72.00 Дегра; залишки після обробки речовин жирових, восків тваринних чи рослинних  т р 

10.41.99  Роботи, як частина виробництва олій і тваринних жирів, виконані підрядником   

10.42 Маргарин і жири харчові подібні 

10.42.10  Маргарин і жири харчові подібні т м, р (Σ) 

10.42.10.30 Маргарин і продукти пастоподібні зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого) т м, р 

10.42.10.50 Продукти харчові з жирів та олій інші (уключаючи маргарин рідкий) т м, р 

10.42.99  Роботи, як частина виробництва маргарину та жирів харчових подібних, виконані підрядником   

10.51 Продукти молочні, масло та сири 

10.51.11  Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване) т м, р (Σ) 

10.51.11.33  Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю ≤ 1%, у 
первинних пакуваннях об’ємом нетто ≤ 2 л.  

т р 

10.51.11.37 Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю ≤ 1%, у 
первинних пакуваннях об’ємом нетто > 2 л. 

т м, р 

10.51.11.42 Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю > 1%, 
але ≤ 6% у первинних пакуваннях об’ємом нетто ≤ 2 л. 

т м, р 

10.51.11.42.10 Молоко та вершки для дитячого харчування незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних 
речовин жирністю > 1%, але ≤ 6% у первинних пакуваннях об’ємом нетто ≤ 2 л. 

т м, р 

10.51.11.48 Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю > 1%, 
але ≤ 6% у первинних пакуваннях об’ємом нетто > 2 л. 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.51.12  Молоко та вершки, жирністю більше 6%, неконцентровані та непідсолоджені т м, р (Σ) 

10.51.12.10 Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю > 6%, 
але ≤ 21% у первинних пакуваннях об’ємом ≤ 2 л. 

т р 

10.51.12.10.10 Молоко та вершки для дитячого харчування незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних 
речовин жирністю > 6%, але ≤ 21% у первинних пакуваннях об’ємом ≤ 2 л. 

т м, р 

10.51.12.20 Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю > 6%, 
але ≤ 21% у первинних пакуваннях об’ємом > 2 л. 

т р 

10.51.12.30 Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю > 21% у 
первинних пакуваннях об’ємом ≤ 2 л. 

т р 

10.51.12.40 Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших підсоложувальних речовин жирністю > 21% у 
первинних пакуваннях об’ємом > 2 л. 

т м, р 

10.51.21  Молоко сухе знежирене т м, р (Σ) 

10.51.21.30 Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у твердій формі, жирністю ≤ 1,5%), у первинних пакуваннях 
об’ємом ≤ 2,5 кг. 

т р 

10.51.21.60 Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у твердій формі, жирністю ≤ 1,5%), у первинних пакуваннях 
об’ємом > 2,5 кг. 

т м, р 

10.51.22  Молоко сухе незбиране т м, р (Σ) 

10.51.22.30 Молоко сухе незбиране або вершки сухі незбирані (молоко та вершки у твердій формі, жирністю > 1,5%), 
у первинних пакуваннях об’ємом ≤ 2,5 кг. 

т р 

10.51.22.60 Молоко сухе незбиране або вершки сухі незбирані (молоко та вершки у твердій формі, жирністю > 1,5%), 
у первинних пакуваннях об’ємом > 2,5 кг. 

т м, р 

10.51.30  Масло вершкове та продукти молочні пастоподібні   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.51.30.30 Масло вершкове жирністю ≤ 85% т м, р 

10.51.30.50 Масло вершкове жирністю > 85% та інші молочні жири та масла (крім продуктів молочних 
пастоподібних жирністю < 80%) 

т м, р 

10.51.30.70 Продукти молочні пастоподібні жирністю < 80% т р 

10.51.40  Сир сичужний, плавлений і кисломолочний   

10.51.40.30 Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та 
кисломолочний сир) 

т м, р 

10.51.40.30.10 Сир кисломолочний та вироби з нього для дитячого харчування т м, р 

10.51.40.50 Сири сичужні (тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений сир; крім свіжого сиру, сиру із 
молочної сироватки та кисломолочного сиру) 

т м, р 

10.51.40.50.10 Сири тверді т р 

10.51.40.50.20 Сири м’які т р 

10.51.40.50.30 Сири розсільні т р 

10.51.40.70 Плавлений сир (крім тертого або порошкового) т м, р 

10.51.51  Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин, крім 
молока та вершків у твердій формі 

т м, р (Σ) 

10.51.51.04 Молоко та вершки згущені непідсолоджені т р 

10.51.51.08 Молоко та вершки  згущені підсолоджені т м, р 

10.51.52  Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки  т м, р (Σ) 

10.51.52.41 Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти  т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.51.52.41.10 Йогурт неароматизований, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів т р 

10.51.52.41.20 Кефір неароматизований, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів т р 

10.51.52.41.30 Ряжанка неароматизована, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів т р 

10.51.52.41.40 Сметана неароматизована, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів т р 

10.51.52.41.50 Продукти кисломолочні для дитячого харчування (неароматизовані) т м, р 

10.51.52.41.60 Продукти кисломолочні неароматизовані, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів, 
інші 

т р 

10.51.52.45 Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, 
сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао)  

т м, р 

10.51.52.63 Порошок маслянки т р 

10.51.52.65 Маслянка т р 

10.51.53  Казеїн   

10.51.53.00 Казеїн та казеїнати  т м, р 

10.51.54  Лактоза та сироп лактози   

10.51.54.00 Лактоза і сироп лактози (уключаючи лактозу хімічно чисту) т р 

10.51.55  Сироватка    

10.51.55.30 Сироватка та модифікована сироватка в порошку, гранулах чи інших твердих формах, згущена чи 
незгущена, з доданням чи без додання підсолоджувальних речовин 

т м, р 

10.51.55.60 Сироватка та модифікована сироватка рідка чи в пастоподібній формі, згущена чи незгущена, з 
доданням чи без додання підсолоджувальних речовин 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.51.56  Продукти молочні, н.в.і.у.   

10.51.56.00 Продукти, що складаються з натуральних складових молока, н.в.і.у. т р 

10.51.99  Роботи, як частина виробництва продуктів молочних, масла та сирів, виконані підрядником   

10.52 Морозиво 

10.52.10  Морозиво та лід харчовий інший    

10.52.10.00 Морозиво та лід харчовий інший (уключаючи шербет, льодяники; крім сумішей і основ для приготування 
морозива) 

тис.л м, р 

10.52.10.00.А Морозиво та лід харчовий інший (уключаючи шербет, льодяники; крім сумішей і основ для приготування 
морозива) 

т м, р 

10.52.99  Роботи, як частина виробництва морозива, виконані підрядником   

10.61 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості 

10.61.11  Рис лущений   

10.61.11.00 Рис лущений (коричневий)  т м, р 

10.61.12  Рис напівобрушений, обрушений чи дроблений т м, р (Σ) 

10.61.12.30 Рис (вибілений) напівобрушений чи повністю обрушений (уключаючи рис камоліно)  т р 

10.61.12.50 Рис-січка (уключаючи збагачений, пропарений рис) т р 

10.61.21  Борошно пшеничне чи пшенично-житнє   

10.61.21.00 Борошно пшеничне чи пшенично-житнє т м, р 

10.61.22  Борошно з культур зернових інших    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.61.22.00 Борошно з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) т м, р 

10.61.22.00.10 Борошно житнє т р 

10.61.22.00.20 Борошно кукурудзяне  т р 

10.61.22.00.30 Борошно рисове  т р 

10.61.22.00.40 Борошно ячмінне  т р 

10.61.22.00.50 Борошно гречане т р 

10.61.22.00.60 Борошно вівсяне т р 

10.61.22.00.90 Борошно з інших зернових культур, н.в.і.у. т р 

10.61.23  Борошно дрібного і грубого помелу з культур овочевих   

10.61.23.00 Борошно дрібного і грубого помелу із сушеного гороху, квасолі, сочевиці, саго, маніоки, маранти, салепу, 
топінамбуру, батату або подібних коренів та бульбоплодів; борошно дрібного і грубого помелу, порошок 
їстівних фруктів, горіхи 

т р 

10.61.23.00.11 Горох лущений полірований (цілий, колотий) т м, р 

10.61.23.00.12 Борошно з культур бобових т м, р 

10.61.23.00.21 Борошно з плодів або горіхів т м, р 

10.61.23.00.22 Крупи з плодів або горіхів т м, р 

10.61.24  Суміші для виготовлення хлібобулочних виробів   

10.61.24.00 Суміші й тісто для виготовлення хліба, тістечок, кондитерських виробів, хлібців хрустких, вафель, 
сухарів, хліба для тостів і виробів хрустких аналогічного типу та інших хлібобулочних виробів 

т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.61.31  Крупи та борошно грубого помелу, з пшениці т м, р (Σ) 

10.61.31.33 Крупи та борошно грубого помелу з твердої пшениці т р 

10.61.31.35 Крупи та борошно грубого помелу з м’якої пшениці та полби т р 

10.61.32  Крупи, борошно грубого помелу та гранули з культур зернових, н.в.і.у. т м, р (Σ) 

10.61.32.30 Крупи, борошно грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових (крім пшениці) т р 

10.61.32.30.10 Крупи вівсяні т м, р 

10.61.32.30.20 Крупи пшоняні т м, р 

10.61.32.30.30 Крупи гречані т м, р 

10.61.32.30.40 Крупи кукурудзяні т м, р 

10.61.32.30.50 Крупи рисові т м, р 

10.61.32.30.60 Крупи ячні т м, р 

10.61.32.30.70 Крупі перлові т м, р 

10.61.32.30.80 Крупи інші т м, р 

10.61.32.40 Гранули з пшениці т р 

10.61.32.50 Гранули з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових (крім пшениці) т р 

10.61.33  Сніданки зернові та продукти інші з культур зернових   

10.61.33.33 Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, обрушені, дроблені (крім рису) т м, р 

10.61.33.35 Зародки зернових культур цілі чи плющені, у вигляді пластівців чи мелені (крім рису) т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.61.33.51 Продукти типу “мюсліˮ на основі пластівців несмажених зернових культур т м, р 

10.61.33.53 Продукти готові харчові з зернових культур, отримані здуванням або смаженням зерен т м, р 

10.61.33.55 Продукти готові харчові з зернових культур, попередньо відварені чи приготовлені в інший спосіб (крім 
кукурудзи) 

т м, р 

10.61.40  Висівки, відходи та інші залишки перероблення культур зернових    

10.61.40.10 Висівки, відходи та інші залишки від перероблення кукурудзи  т р 

10.61.40.30 Висівки, відходи та інші залишки від перероблення рису т р 

10.61.40.50 Висівки, відходи та інші залишки від перероблення пшениці т м, р 

10.61.40.90 Висівки, відходи та інші залишки від перероблення інших видів культур зернових (крім кукурудзи, рису, 
пшениці) 

т р 

10.61.99  Роботи, як частина виробництва продукції борошномельно-круп’яної промисловості, виконані 
підрядником 

  

10.62 Крохмалі та крохмальні продукти 

10.62.11  Крохмалі; інулін; клейковина пшенична (глютен); декстрини та інші модифіковані крохмалі   

10.62.11.11 Крохмаль пшеничний т р 

10.62.11.13 Крохмаль кукурудзяний т м, р 

10.62.11.15 Крохмаль картопляний т м, р 

10.62.11.19 Крохмалі (уключаючи виготовлені з рису, маніоки, маранти, саго; крім пшеничного, кукурудзяного та 
картопляного) 

т р 

10.62.11.30 Інулін  т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.62.11.50 Клейковина пшенична (крім пшеничної клейковини, приготовленої для використання як клей або 

апретувальні  продукти у текстильній промисловості)  
т р 

10.62.11.70 Декстрини і крохмалі модифіковані інші (уключаючи естерифіковані та етерифіковані, розчинні, 
попередньо желатинизовані або набухаючі, діальдегідний крохмаль, крохмаль, оброблений 
формальдегідом або епіхлорогідрином)  

т м, р 

10.62.12  Тапіока та її замінники з крохмалю, у вигляді пластівців, гранул і подібних форм   

10.62.12.00 Тапіока та її замінники, виготовлені з крохмалю у вигляді пластівців, гранул та в інших подібних формах т р 

10.62.13  Глюкоза та сироп глюкози; фруктоза та сироп фруктози; цукор інвертний; цукри сахарозні та 
сиропи цукрові, н.в.і.у. 

  

10.62.13.10 Глюкоза та сироп із глюкози (крім з доданням ароматизаторів або барвників) т р 

10.62.13.20 Xімічно чиста фруктоза у твердій формі; фруктоза та сироп із фруктози, що містить у сухій формі > 
50% фруктози; ізоглюкоза (крім з доданням ароматизаторів або барвників) 

т м, р 

10.62.13.30 Мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп (крім з доданням ароматизаторів або барвників) т р 

10.62.13.90 Цукри інші (уключаючи інвертні), н.в.і.у. т м, р 

10.62.14  Олія кукурудзяна   

10.62.14.30 Олія кукурудзяна нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.62.14.60 Олія кукурудзяна рафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) т м, р 

10.62.20  Відходи виробництва крохмалів і відходи подібні   

10.62.20.00 Відходи виробництва крохмалю і відходи подібні т р 

10.62.99  Роботи, як частина виробництва крохмалів і продуктів крохмальних, виконані підрядником    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.71 Хліб та вироби хлібобулочні; вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка нетривалого зберігання 

10.71.11  Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання   

10.71.11.00 Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання т м, р 

10.71.11.00.10 Хліб житній  т м, р 

10.71.11.00.20 Хліб пшеничний  т м, р 

10.71.11.00.30 Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній т м, р 

10.71.11.00.40 Вироби булочні т м, р 

10.71.11.00.50 Хліб дієтичний т м, р 

10.71.11.00.90 Хліб інший т м, р 

10.71.12  Вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка, нетривалого зберігання   

10.71.12.00 Торти і вироби кондитерські; вироби хлібобулочні інші з доданням підсолоджувальних речовин т р 

10.71.12.00.10 Торти т м, р 

10.71.12.00.20 Тістечка т м, р 

10.71.12.00.30 Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, лісткові, рулети з маком, рогалики тощо) т м, р 

10.71.12.00.40 Пироги, пиріжки, пончики т м, р 

10.71.12.00.90 Солодощі східні борошняні т м, р 

10.71.99  Роботи, як частина виробництва хліба та виробів хлібобулочних, виробів борошняних 
кондитерських, тортів і тістечок, нетривалого зберігання або заморожених, виконані 
підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.72 Сухарі та печиво сухе; вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка, тривалого зберігання 

10.72.11  Хлібці хрусткі, сухарі, грінки та вироби подібні підсмажені  т м, р (Σ) 

10.72.11.30 Хлібці хрусткі  т р 

10.72.11.50 Сухарі, сушки, грінки й аналогічні смажені вироби т м, р 

10.72.12  Пряники та вироби подібні; печиво солодке; вафлі та вафельні пластини   

10.72.12.30 Пряники та вироби аналогічні т м, р 

10.72.12.53 Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково чи повністю покриті шоколадом або іншими 
сумішами, що містять какао  

т м, р 

10.72.12.55 Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або 
іншими сумішами, що містять какао) 

т м, р 

10.72.12.57 Вафлі та вафельні облатки з вмістом вологості > 10% маси кінцевого продукту (крім стаканчиків для 
морозива, вафель із прошаруванням і аналогічних продуктів) 

т р 

10.72.12.59 Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім частково чи повністю покритих шоколадом або 
іншими сумішами, що містять какао) 

т м, р 

10.72.19  Вироби хлібобулочні сухі або тривалого зберігання, інші   

10.72.19.10 Хліб з тіста недріжджового (маца) т р 

10.72.19.20 Пластини вафельні, капсули порожні, придатні для використання у фармацевтиці, облатки вафельні для 
запечатування, папір рисовий і аналогічні продукти 

т р 

10.72.19.40 Печиво (крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, 
печива солодкого, вафель та вафельних облаток) 

т м, р 

10.72.19.50 Продукти, одержані шляхом екструзії чи розпушування тіста, з прянощами чи солоні т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.72.19.90 Вироби хлібобулочні без додання підсолоджувальних речовин (уключаючи млинці, оладки, пироги із 

заварним кремом, піци; крім хрустких хлібців, вафель, вафельних облаток, сухарів, грінок, продуктів 
одержаних шляхом екструзії чи розпушування тіста, з прянощами чи солоних) 

т р 

10.72.99  Роботи, як частина виробництва сухарів і печива сухого, виробів борошняних кондитерських, 
тортів і тістечок, тривалого зберігання, виконані підрядником 

  

10.73 Вироби макаронні, локшина, кускус та вироби борошняні подібні 

10.73.11  Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні т м, р (Σ) 

10.73.11.30 Вироби макаронні із вмістом яєць неварені (крім виробів з начинкою або приготовлених в інший спосіб) т р 

10.73.11.50 Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених в інший спосіб) т м, р 

10.73.12 Кускус   

10.73.12.00 Кускус т  р 

10.73.99  Роботи, як частина виробництва виробів макаронних, локшини, кускуса та виробів борошняних 
подібних, виконані підрядником 

  

10.81 Цукор 

10.81.11  Цукор-сирець тростинний чи буряковий у твердій формі   

10.81.11.00 Цукор-сирець тростинний чи буряковий у твердій формі без ароматичних добавок і барвників т р 

10.81.12  Цукор тростинний чи буряковий рафінований та сахароза хімічно чиста, у твердій формі, без 
вмісту смакоароматичних добавок чи барвників 

  

10.81.12.30 Цукор білий рафінований тростинний чи буряковий у твердій формі т  р 

10.81.12.30.10 Цукор білий  кристалічний т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.81.12.30.11 Цукор білий  кристалічний тростинний т м, р 

10.81.12.30.12 Цукор білий  кристалічний буряковий т м, р 

10.81.12.90 Цукор рафінований тростинний чи буряковий у твердій формі (крім білого цукру) т р 

10.81.13  Цукор тростинний чи буряковий рафінований із вмістом смакоароматичних добавок чи 
барвників; цукор кленовий і сироп кленовий 

  

10.81.13.00 Цукор рафінований тростинний чи буряковий з доданням ароматичних добавок і барвників; цукор 
кленовий і сироп кленовий  

т р 

10.81.14  Меляса (патока)   

10.81.14.30 Меляса (патока) тростинна т р 

10.81.14.50 Меляса (патока), отримана при екстракції або рафінуванні цукру (крім тростинної) т м, р 

10.81.20  Жом буряковий, багаса та відходи виробництва цукру інші   

10.81.20.00 Жом буряковий, багаса (жом тростини цукрової), інші відходи цукрового виробництва (уключаючи 
дефекаціонний осад та залишки від роботи фільтраційного пресу)  

т м, р 

10.81.99  Роботи, як частина виробництва цукру, виконані підрядником   

10.82 Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові 

10.82.11  Какао-паста знежирена чи не знежирена   

10.82.11.00 Какао-паста без додання цукру чи підсолоджувальних речовин т м, р 

10.82.12  Какао-масло, какао-жир   

10.82.12.00 Какао-масло, какао-жир т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.82.13  Какао-порошок без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин   

10.82.13.00 Какао-порошок без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин т м, р 

10.82.14  Какао-порошок з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних речовин   

10.82.14.00 Какао-порошок з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин т  р 

10.82.21  Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у 
пакованнях масою понад 2 кг  

т м, р (Σ) 

10.82.21.30 Шоколад і аналогічні вироби з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою > 2 кг або в 
рідкій, пастоподібній, порошковій формі, у гранулах або іншому об’ємному виді; у тарі або в первинній 
упаковці масою > 2 кг із вмістом какао-масла > 18 мас. %  

т м, р 

10.82.21.50 Крихти молочного шоколаду з вмістом какао-масла > 18 мас. % у пакованнях масою > 2 кг  т р 

10.82.21.70 Глазур шоколадна з вмістом какао-масла > 18 мас. % у пакованнях масою > 2 кг т р 

10.82.21.90 Продукти харчові готові з вмістом какао-масла < 18 мас. % у пакованнях масою > 2 кг (крім шоколадної 
глазурі та крихти молочного шоколаду) 

т р 

10.82.22  Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у 
пакованнях масою менше 2 кг 

т м, р (Σ) 

10.82.22.33 Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках з начинкою (уключаючи крем, фруктово-лікерні 
кондитерські маси; крім шоколадного печива)  

т м, р 

10.82.22.35 Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках з доданням зерен зернових культур, фруктів чи горіхів (крім 
шоколаду з начинкою та шоколадного печива) 

т м, р 

10.82.22.39 Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках (крім шоколаду з начинкою, шоколаду з доданням зерен 
зернових культур, фруктів чи горіхів та шоколадного печива) 

т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.82.22.43 Цукерки шоколадні з вмістом алкоголю (крім шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) т м, р 

10.82.22.45 Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) т м, р 

10.82.22.53 Вироби шоколадні кондитерські з начинкою (крім шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках, 
шоколадного печива, шоколадних цукерок)  

т р 

10.82.22.55 Вироби шоколадні кондитерські (крім виробів з начинкою, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках, 
шоколадного печива, шоколадних цукерок) 

т р 

10.82.22.60 Вироби кондитерські з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого 
шоколаду)  

т м, р 

10.82.22.70 Продукти пастоподібні з вмістом какао т м, р 

10.82.22.80 Продукти з вмістом какао для приготування напоїв т р 

10.82.22.90 Продукти харчові з вмістом какао (крім какао-пасти, масла, порошку, у брикетах, пластинах чи 
плитках, рідких, пастоподібних, порошковій формі, у гранулах або іншому об’ємному виді, у пакованнях 
масою > 2 кг для приготування напоїв та продуктів пастоподібних із вмістом какао) 

т р 

10.82.23  Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не містять какао т м, р (Σ) 

10.82.23.10 Гумка жувальна т р 

10.82.23.20 Лакричні тістечка, лакриця у формі брикетів, лакричні палички та пастилки з вмістом сахарози            
> 10 мас. %, але без вмісту будь-яких інших речовин 

т р 

10.82.23.30 Шоколад білий  т м, р 

10.82.23.53 Вироби кондитерські з цукру у вигляді паст у первинних пакованнях масою нетто > 1 кг (уключаючи 
марципан, помадку, нугу та миндальну пасту)  

т р 

10.82.23.55 Пастилки від болю в горлі та драже від кашлю, які складаються переважно з цукру й ароматичних 
речовин (крім пастилок та драже з ароматичними речовинами, що мають медичні властивості) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.82.23.63 Вироби, покриті цукром, уключаючи мигдаль зацукрований т м, р 

10.82.23.65 Гумки, фруктові желе та фруктові пасти у вигляді кондитерських виробів з цукру (крім жувальної 
гумки) 

т м, р 

10.82.23.73 Цукерки варені т м, р 

10.82.23.75 Карамелі, тофі (ірис) та солодощі аналогічні т м, р 

10.82.23.83 Вироби кондитерські з цукру у вигляді пресованих таблеток (уключаючи таблетки для освіження 
подиху) 

т м, р 

10.82.23.90 Вироби кондитерські з цукру інші, н.в.і.у. т м, р 

10.82.24  Фрукти, плоди, горіхи, шкірка плодів і частини рослин інші, зацукровані   

10.82.24.00 Фрукти, плоди, горіхи, шкірки плодів і частини рослин інші, зацукровані, глазуровані або кристалізовані  т р 

10.82.30  Шкаралупа, лушпиння, оболонка та відходи какао-бобів інші т р 

10.82.99  Роботи, як частина виробництва какао, шоколаду та виробів кондитерських цукрових, виконані 
підрядником 

  

10.83 Чай і кава перероблені 

10.83.11  Кава смажена, що містить або не містить кофеїн; кава без кофеїну несмажена т м, р (Σ) 

10.83.11.30 Кава без кофеїну несмажена  т р 

10.83.11.50 Кава смажена з кофеїном т м, р 

10.83.11.70 Кава смажена без кофеїну  т р 

10.83.12  Замінники кави; екстракти, есенції та концентрати кави чи замінників кави; оболонки та плівки 
зерен кави 

т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.83.12.10 Замінники кави, що містять каву т м, р 

10.83.12.40 Екстракти, есенції та концентрати кави; продукти готові на основі цих екстрактів, есенцій чи 
концентратів кави або на основі кави 

т м, р 

10.83.12.70 Цикорій смажений та інші замінники кави смажені та екстракти, есенції і концентрати з них т м, р 

10.83.13  Чай зелений (неферментований), чай чорний (ферментований) та чай частково ферментований, у 
пакованнях масою не більше 3 кг 

  

10.83.13.00 Чай зелений (неферментований), чай чорний (ферментований) та чай частково ферментований, у 
первинних пакованнях масою < 3 кг 

т м, р 

10.83.14  Екстракти, есенції, концентрати та продукти готові, з чаю чи мате   

10.83.14.00 Екстракти, есенції і концентрати чаю чи мате; продукти готові на основі цих екстрактів, есенцій чи 
концентратів або на основі чаю чи мате  

т р 

10.83.15  Настоянки трав’яні т м, р 

10.83.99  Роботи, як частина виробництва кави та чаю, виконані підрядником   

10.84 Прянощі та приправи 

10.84.11  Оцет та замінники оцту, одержані з оцтової кислоти тис.л р (Σ) 

10.84.11.A Оцет та замінники оцту, одержані з оцтової кислоти т м, р (Σ) 

10.84.11.30 Оцет та його замінники, одержані з вина тис.л  р 

10.84.11.30.А Оцет та його замінники, одержані з вина т р 

10.84.11.90 Оцет та його замінники (крім одержаних з вина) тис.л р 

10.84.11.90.А Оцет та його замінники (крім одержаних з вина) т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.84.12  Соуси; суміші прянощів та суміші приправ; борошно дрібного і грубого помелу з гірчиці, 

гірчиця готова 
  

10.84.12.10 Соус соєвий т р 

10.84.12.30 Кетчуп і cоуси томатні інші т м, р 

10.84.12.53 Борошно та порошок гірчичні т р 

10.84.12.55 Гірчиця готова т м, р 

10.84.12.70 Соуси і продукти для приготування соусів; приправи та прянощі змішані інші (крім соєвого соусу, 
кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) 

т м, р 

10.84.12.70.10 Майонез, соуси емульговані інші т м, р 

10.84.21  Перець (роду Piper) оброблений т р 

10.84.22  Перець стручковий чилійський та інший, сушений (роду Capsicum), оброблений т р 

10.84.23  Кориця (роду Canella) оброблена; спеції оброблені інші  т м, р 

10.84.30  Сіль харчова   

10.84.30.00 Сіль, придатна для споживання людиною т м, р 

10.84.99  Роботи, як частина виробництва прянощів і приправ, виконані підрядником   

10.85 Їжа та страви, готові 

10.85.11  Їжа та страви, готові, з м’яса, субпродуктів м’ясних чи крові   

10.85.11.00 Їжа та страви, готові, з м’яса, субпродуктів м’ясних чи крові т р 

10.85.12  Їжа та страви, готові, з риби, ракоподібних і молюсків   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.85.12.00 Їжа та страви, готові, з риби, ракоподібних і молюсків т р 

10.85.13  Їжа та страви, готові, з овочів   

10.85.13.00 Їжа та страви, готові, з овочів т р 

10.85.14  Їжа та страви, готові, з виробів макаронних т м, р (Σ) 

10.85.14.10 Вироби макаронні, варені або не варені, начинені м’ясом, рибою, сиром або іншим у будь-якій пропорції  т м, р 

10.85.14.30 Вироби макаронні сушені, несушені та заморожені (уключаючи страви готові; крім макаронних виробів, 
не підданих тепловій обробці, та виробів з начинкою)  

т м, р 

10.85.19  Їжа та страви, готові інші (у т.ч. піца заморожена)   

10.85.19.00 Їжа та страви, готові інші (у т.ч. піца заморожена) т р 

10.85.99  Роботи, як частина виробництва їжі та страв готових, виконані підрядником   

10.86 Дитяче харчування та продукти харчові дієтичні 

10.86.10  Дитяче харчування та продукти харчові дієтичні т м, р (Σ) 

10.86.10.10 Продукти гомогенізовані з м’яса, субпродуктів м’ясних чи крові (крім ковбасних виробів та подібних 
м’ясних виробів, а також харчових продуктів на основі таких виробів)  

т м, р 

10.86.10.30 Овочі гомогенізовані (крім заморожених, консервованих з оцтом або оцтовою кислотою) т м, р 

10.86.10.50 Продукти гомогенізовані плодово-ягідні (джеми, фруктові желе, фруктові або горіхові пюре, пасти) т м, р 

10.86.10.60 Суміші гомогенізовані харчових продуктів для дитячого і дієтичного харчування, розфасовані для 
роздрібної торгівлі в тару місткістю < 250 г 

т м, р 

10.86.10.70 Дитяче харчування, розфасоване для роздрібної торгівлі (крім сумішей гомогенізованих харчових 
продуктів)  

т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.86.10.70.30 Дитяче харчування на молочній основі т м, р 

10.86.10.70.31 Дитяче харчування на молочній основі сухе т м, р 

10.86.10.70.32 Дитяче харчування на молочній основі, рідке чи пастоподібне т м, р 

10.86.10.70.50 Дитяче харчування на борошняній основі т м, р 

10.86.10.70.90 Дитяче харчування інше т м, р 

10.86.10.70.91 Консерви гомогонезовані м’ясні для дитячого харчування т м, р 

10.86.10.70.92 Консерви плодоовочеві і фруктові для дитячого харчування т м, р 

10.86.10.70.93 Соки дитячі т м, р 

10.86.10.70.94 Фіточаї дитячі т м, р 

10.86.99  Роботи, як частина виробництва дитячого харчування та продуктів харчових дієтичних, виконані 
підрядником 

  

10.89 Продукти харчові інші, н.в.і.у. 

10.89.11  Супи, бульйони та заготовки для їх приготування   

10.89.11.00 Супи, бульйони готові та заготовки для їх приготування т м, р 

10.89.12  Яйця без шкаралупи, яєчні жовтки, свіжі чи консервовані; яйця у шкаралупі консервовані чи 
піддані тепловому обробленню; альбумін яєчний 

  

10.89.12.30 Продукти яєчні свіжі, сушені, зварені на парі або в кипячій воді, із заданою формою, морожені чи 
консервовані в інший спосіб (крім альбуміну яєчного) 

т м, р 

10.89.12.50 Альбумін яєчний  т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.89.13  Дріжджі (активні чи неактивні); мікроорганізми одноклітинні інші мертві; порошок пекарський 

готовий 
т м, р (Σ) 

10.89.13.34 Дріжджі пекарські т м, р 

10.89.13.39 Дріжджі активні (крім пекарських) т р 

10.89.13.50 Дріжджі неактивні; мікроорганізми одноклітинні мертві інші т р 

10.89.13.70 Порошки готові пекарські т р 

10.89.14  Екстракти та соки з м’яса, риби та водних безхребетних    

10.89.14.00 Екстракти та соки з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних  т р 

10.89.15  Соки та екстракти рослинні; речовини пептинові; клеї та згущувачі рослинні т р 

10.89.19  Продукти харчові різноманітні, н.в.і.у.   

10.89.19.10 Карамель  т р 

10.89.19.25 Екстракт солоду т р 

10.89.19.30 Продукти харчові з борошна дрібного і грубого помелу, крохмалю і т. ін. т м, р 

10.89.19.35 Концентрати білкові (протеїнові) та сиропи цукрові ароматизовані або з доданням барвників т р 

10.89.19.40 Продукти харчові готові інші, н.в.і.у. т р 

10.89.19.40.10 Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі 
молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25% 

т м, р 

10.89.19.40.20 Продукти молоковмісні, н.в.і.у. т м, р 

10.89.19.40.21 Продукти молоковмісні сирні кисломолочні т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.89.19.40.22 Продукти молоковмісні сирні інші (тверді, м’які, розсільні, плавлені тощо) т р 

10.89.19.40.23 Продукти згущені молоковмісні т р 

10.89.99  Роботи, як частина виробництва продуктів харчових інших, н.в.і.у., виконані підрядником   

10.91 Корми готові для тварин, що утримують на фермах 

10.91.10  Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни т м, р (Σ) 

10.91.10.10 Премікси для кормів для сільськогосподарських тварин т р 

10.91.10.33 Корми готові (крім преміксів)  для годівлі сільськогосподарських тварин - для свиней  т м, р 

10.91.10.35 Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для великої рогатої худоби т м, р 

10.91.10.37 Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для свійської птиці т м, р 

10.91.10.39 Корми готові (крім преміксів)  для годівлі сільськогосподарських тварин, н.в.і.у. т м, р 

10.91.20  Борошно та гранули, з люцерни   

10.91.20.00 Борошно та гранули, з люцерни т р 

10.91.99  Роботи, як частина виробництва кормів готових для тварин, що утримуються на фермах, 
виконані підрядником 

  

10.92 Корми готові для домашніх тварин 

10.92.10  Корми готові для домашніх тварин т м, р (Σ) 

10.92.10.30 Корми для собак і кішок, розфасовані для роздрібної торгівлі т м, р 

10.92.10.60 Продукти, які використовуються для годівлі домашніх тварин (крім розфасованих для роздрібної 
торгівлі кормів для собак і кішок) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
10.92.99  Роботи, як частина виробництва кормів готових для домашніх тварин, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
11.01 Напої алкогольні дистильовані 

11.01.10 Напої алкогольні дистильовані   

11.01.10.20 Спирти дистильовані з вина виноградного чи вичавок винограду  л чист. 
спирт 

м, р 

11.01.10.20.А Спирти дистильовані з вина виноградного чи вичавок винограду тис.дал р 

11.01.10.20.10 Коньяк, бренді л чист. 
спирт 

р 

11.01.10.20.10.А Коньяк, бренді тис.дал м, р 

11.01.10.20.11 Коньяк л чист. 
спирт 

р 

11.01.10.20.11.А Коньяк тис.дал м, р 

11.01.10.20.30 Спирти коньячні л чист. 
спирт 

р 

11.01.10.20.30.A Спирти коньячні тис.дал р 

11.01.10.30 Віскі  л чист. 
спирт 

р 

11.01.10.30.А Віскі  тис.дал р 

11.01.10.40 Ром та інші спирти, отримані дистилюванням зброджених продуктів тростини цукрової  л чист. 
спирт 

р 

11.01.10.40.А Ром та інші спирти, отримані дистилюванням зброджених продуктів тростини цукрової тис.дал р 

11.01.10.50 Джин та ялівцева настоянка  л чист. р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
спирт 

11.01.10.50.А Джин та ялівцева настоянка  тис.дал р 

11.01.10.63 Горілка з вмістом спирту < 45,4 %  л чист. 
спирт 

м, р 

11.01.10.63.А Горілка з вмістом спирту <  45,4 %  тис.дал м, р 

11.01.10.65 Спирти дистильовані із фруктів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; вина виноградного або з 
вичавок винограду)  

л чист. 
спирт 

 р 

11.01.10.65.А Спирти дистильовані із фруктів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; вина виноградного або з 
вичавок винограду) 

тис.дал р 

11.01.10.70 Спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту < 80 об.%  л чист. 
спирт 

р 

11.01.10.70.А Спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту < 80 об.%  тис.дал р 

11.01.10.80 Лікери та інші спиртні напої (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або 
фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, спиртів дистильованих із фруктів) 

л чист. 
спирт 

м, р 

11.01.10.80.А Лікери та інші спиртні напої (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або 
фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, спиртів дистильованих із фруктів) 

тис.дал м, р 

11.01.10.80.10 Слабоалкогольні напої міцністю від 1,2% до 8,5% л чист. 
спирт 

м, р 

11.01.10.80.10.А Слабоалкогольні напої міцністю від 1,2% до 8,5% тис.дал м, р 

11.01.99 Роботи, як частина виробництва напоїв алкогольних дистильованих, виконані підрядником   

11.02 Вина виноградні 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
11.02.11 Вина ігристі зі свіжого винограду   

11.02.11.30 Вино "Шампанське"  тис.дал  

11.02.11.90 Вино ігристе із свіжого винограду (крім вина "Шампанське") тис.дал м, р 

11.02.11.90.10 Вино ігристе "Шампанське України" тис.дал м, р 

11.02.12 Вина зі свіжого винограду, крім вин ігристих; сусло виноградне   

11.02.12.11 Вино біле із захищеним позначенням походження тис.дал м, р 

11.02.12.15 Вино та виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту, газоване з тиском 
вуглекислого газу в розчині > 1 < 3 бар при температурі 20°С (крім ігристого вина)  

тис.дал  р 

11.02.12.15.10 Вино газоване з тиском вуглекислого газу в розчині від 1 до 3 бар при температурі 20°С (крім ігристого 
вина) 

тис.дал м, р 

11.02.12.17 Вино та виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту, із захищеним позначенням 
походження, з фактичною концентрацією спирту < 15% (крім білого вина та ігристого вина) 

тис.дал  р 

11.02.12.17.10 Вино із захищеним позначенням походження, з фактичною концентрацією спирту <  15% (крім білого 
вина та ігристого вина) 

тис.дал м, р 

11.02.12.20 Вино та виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту, з фактичною 
концентрацією спирту < 15% (крім газованого, ігристого та вина із захищеним позначенням 
походження) 

тис.дал  р 

11.02.12.20.10 Вино, з фактичною концентрацією спирту <  15% (крім газованого, ігристого, та вина із захищеним 
позначенням походження) 

тис.дал м, р 

11.02.12.31 Вино з концентрацією спирту > 15% (Портвейн, Мадера, Херес та інші) тис.дал м, р 

11.02.12.50 Виноградне сусло (крім виноградного сусла, бродіння якого зупинене шляхом додавання спирту) тис.дал м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
11.02.20 Осад винний; камінь винний   

11.02.99 Роботи, як частина виробництва вин виноградних, виконані підрядником   

11.03 Сидр і вина плодово-ягідні інші 

11.03.10 Напої ферментовані інші (сидр яблучний, сидр грушевий (пері), медовуха); напої змішані, що 
містять алкоголь 

  

11.03.10.00 Напої ферментовані та їх суміші, уключаючи, з напоями безалкогольними (сидр яблучний, сидр 
грушевий, напій медовий; крім солодового пива, виноградного вина ароматизованого рослинними та 
ароматичними речовинами) 

тис.дал м, р 

11.03.99 Роботи, як частина виробництва сидру та вин плодово-ягідних інших, виконані підрядником   

11.04 Напої недистильовані інші, отримані зброджуванням 

11.04.10 Вермут та вина ароматизовані інші зі свіжого винограду   

11.04.10.00 Вермут та вина ароматизовані рослинними та ароматичними речовинами інші, зі свіжого винограду  тис.дал м, р 

11.04.99 Роботи, як частина виробництва напоїв недистильованих інших, отриманих зброджуванням, 
виконані підрядником 

  

11.05 Пиво 

11.05.10 Пиво, крім відходів пивоваріння   

11.05.10.00 Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю < 0,5%) тис.дал м, р 

11.05.10.10 Пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю <  0,5% тис.дал р 

11.05.20 Відходи пивоваріння або дистиляції   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
11.05.20.00 Відходи і залишки пивоваріння та дистиляції спирту  т р 

11.05.99 Роботи, як частина виробництва пива, виконані підрядником   

11.06 Солод 

11.06.10 Солод т м, р (Σ) 

11.06.10.30 Солод несмажений  т м, р 

11.06.10.50 Солод смажений (крім продуктів, підданих подальшій обробці, смаженого солоду, що використовується 
як замінник кави) 

т р 

11.06.99 Роботи, як частина виробництва солоду, виконані підрядником   

11.07 Напої безалкогольні; води мінеральні та води інші, розлиті у пляшки 

11.07.11 Води мінеральні природні та штучні, води природні інші, газовані, непідсолоджені та  
неароматизовані; лід і сніг 

  

11.07.11.30 Води мінеральні та газовані, непідсолоджені  тис.дал р 

11.07.11.30.10 Води натуральні мінеральні негазовані тис.дал м, р 

11.07.11.30.20 Води натуральні мінеральні газовані тис.дал м, р 

11.07.11.30.30 Води газовані інші тис.дал м, р 

11.07.11.50 Води непідсолоджені й неароматизовані; лід та сніг (крім мінеральних та газованих вод) тис.дал м, р 

11.07.19 Напої безалкогольні інші   

11.07.19.30 Води з доданням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напої 
безалкогольні типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) 

тис.дал м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
11.07.19.50 Напої безалкогольні, які не містять молочного жиру (крім підсолоджених або не підсолоджених 

мінеральних, газованих або ароматизованих вод) 
тис.дал м, р 

11.07.19.50.10 Квас тис.дал м, р 

11.07.19.70 Напої безалкогольні, які містять молочний жир тис.дал м, р 

11.07.99 Роботи, як частина виробництва вод мінеральних і напоїв безалкогольних, виконані 
підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
12.00 Вироби тютюнові 

12.00.11 Сигари, черут (сигари з обрізаними кінцями), сигарили (сигари тонкі) та сигарети, з тютюну чи 
замінників тютюну 

млн. шт м, р (Σ) 

12.00.11.30 Сигари, сигари з обрізаними кінцями, сигарили, що містять тютюну або суміші тютюну з замінниками 
тютюну 

млн. шт р 

12.00.11.50 Сигарети, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну  млн. шт м, р 

12.00.11.70 Сигари, сигари з обрізаними кінцями, сигарили, сигарети, які містять лише замінники тютюну  т р 

12.00.11.70.А Сигари, сигари з обрізаними кінцями, сигарили, сигарети, які містять лише замінники тютюну млн. шт р 

12.00.19 Тютюн і замінники тютюну промислові інші; тютюн гомогенізований чи відновлений; екстракти 
та есенції тютюнові 

т м, р (Σ) 

12.00.19.30 Тютюн для паління  т р 

12.00.19.90 Тютюн промислово виготовлений, екстракти й есенції з тютюну; тютюн інший “гомогенізований" чи 
“відтворенийˮ, н.в.і.у. 

т р 

12.00.20 Відходи тютюну т р 

12.00.99 Роботи, як частина виробництва виробів тютюнових, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.10 Пряжа та нитки, текстильнi 

13.10.10 Жир вовняний (жиропіт), у т.ч ланолін   

13.10.10.00 Жиропіт та жирові речовини, які отримуються з нього (у т. ч. ланолін) т р 

13.10.21 Шовк-сирець (некручений)   

13.10.21.00 Шовк-сирець (некручений) т р 

13.10.22 Вовна знежирена чи карбонізована, не піддана кардочесанню чи гребенечесанню   

13.10.22.00 Вовна (овеча) мита знезжирена, карбонізована, яка не піддавалась кардочесанню чи гребенечесанню т м, р 

13.10.23 Пачоси вовни чи тонкого волосу тварин   

13.10.23.00 Пачоси вовни чи волосу тварин тонкого  т р 

13.10.24 Вовна, тонкий чи грубий волос тварин,  кардочесані чи гребенечесані   

13.10.24.00 Вовна, волос тварин тонкий або грубий кардочесані чи гребенечесані т м, р 

13.10.25 Бавовна кардочесана чи гребенечесана   

13.10.25.00 Бавовна кардочесана чи гребенечесана т р 

13.10.26 Джут і волокна текстильні інші (крім льону, пеньки та рами), підготовлені для прядіння   

13.10.26.00 Джут та інші волокна текстильні, підготовлені для прядіння (крім льону, пеньки та рами) т р 

13.10.29 Волокна рослинні текстильні інші, підготовлені для прядіння   

13.10.29.00 Волокна рослинні текстильні інші, підготовлені для прядіння т м, р 

13.10.31 Волокна штапельні синтетичні, кардочесані, гребенечесані чи підготовлені для прядіння в інший   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
спосіб 

13.10.31.00 Волокна штапельні синтетичні, кардочесані, гребенечесані чи підготовлені в інший спосіб для прядіння  т р 

13.10.32 Волокна штапельні штучні, кардочесані, гребенечесані чи підготовлені для прядіння в інший 
спосіб 

  

13.10.32.00 Волокна штапельні штучні, кардочесані, гребенечесані чи підготовлені в інший спосіб для прядіння т р 

13.10.40 Пряжа шовкова та пряжа кручена з відходів шовку   

13.10.40.10 Пряжа шовкова, не розфасована для роздрібної торгівлі (крім пряжі крученої з відходів шовку) т р 

13.10.40.30 Пряжа кручена з відходів шовку, не розфасована для роздрібної торгівлі т р 

13.10.40.50 Пряжа шовкова та пряжа кручена з відходів шовку, розфасована для роздрібної торгівлі; кетгут з 
натурального шовку 

т р 

13.10.50 Пряжа вовняна, розфасована чи нерозфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи 
грубого волосу тварин або з кінського волосу 

  

13.10.50.10 Пряжа вовняна кардочесана або з тонкого волосу тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі т м, р 

13.10.50.30 Пряжа вовняна гребенечесана або з тонкого волосу тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі т м, р 

13.10.50.50 Пряжа вовняна з тонкого волосу тварин, розфасована для роздрібної торгівлі т м, р 

13.10.61 Пряжа бавовняна (крім ниток швацьких бавовняних)   

13.10.61.32 Пряжа бавовняна з волокон негребенечесаних, не розфасована для роздрібної торгівлі, для виготовлення 
тканин (крім виготовлення килимів та виробів килимових для підлоги) 

т м, р 

13.10.61.33 Пряжа бавовняна з волокон негребенечесаних, не розфасована для роздрібної торгівлі, для виготовлення 
панчішних та трикотажних виробів 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.10.61.35 Пряжа бавовняна з волокон негребенечесаних, нерозфасована для роздрібної торгівлі, для інших цілей 

(уключаючи для виготовлення килимів та виробів килимових для підлоги) 
т р 

13.10.61.52 Пряжа бавовняна з волокон гребенечесаних, не розфасована для роздрібної торгівлі, для виготовлення 
тканин (крім виготовлення килимів та виробів килимових для підлоги) 

т р 

13.10.61.53 Пряжа бавовняна з волокон гребенечесаних, не розфасована для роздрібної торгівлі, для виготовлення 
панчішних та трикотажних виробів 

т р 

13.10.61.55 Пряжа бавовняна з волокон гребенечесаних, не розфасована для роздрібної торгівлі, для інших цілей 
(уключаючи для виготовлення килимів та виробів килимових для підлоги) 

т р 

13.10.61.60 Пряжа бавовняна, розфасована для роздрібної торгівлі (крім ниток швацьких) т р 

13.10.62 Нитки швацькі бавовняні    

13.10.62.00 Нитки швацькі бавовняні кг р 

13.10.71 Пряжа лляна   

13.10.71.10 Пряжа лляна, не розфасована для роздрібної торгівлі т р 

13.10.71.20 Пряжа лляна, розфасована для роздрібної торгівлі т р 

13.10.72 Пряжа з джута чи волокон текстильних луб'яних інших; пряжа з волокон текстильних рослинних 
інших; пряжа паперова 

  

13.10.72.00 Пряжа з волокон текстильних рослинних або луб’яних інших (крім лляної) і пряжа паперова т м, р 

13.10.81 Пряжа з ниток хімічних комплексних, однониткова чи кручена (крім ниток швацьких, пряжі з 
високоміцних поліамідних, поліефірних чи віскозних волокон), не розфасована для роздрібної 
торгівлі; пряжа з ниток хімічних комплексних (крім ниток швацьких), розфасована для 
роздрібної торгівлі 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.10.81.10 Пряжа з ниток синтетичних комплексних, однониткова чи кручена, не розфасована для роздрібної 

торгівлі 
т м, р 

13.10.81.30 Пряжа з волокон штучних комплексних, однониткова чи кручена, не розфасована для роздрібної торгівлі 
(крім ниток швацьких) 

т р 

13.10.81.50 Пряжа з ниток хімічних комплексних, розфасована для роздрібної торгівлі (крім ниток швацьких) кг р 

13.10.82 Пряжа (крім ниток швацьких) з вмістом волокон синтетичних штапельних не меньше 85 мас. %   

13.10.82.10 Пряжа (крім ниток швацьких), яка містить ≥ 85% по масі волокон синтетичних штапельних, не 
розфасована для роздрібної торгівлі 

т м, р 

13.10.82.50 Пряжа (крім ниток швацьких), яка містить ≥ 85% по масі волокон синтетичних штапельних,   
розфасована для роздрібної торгівлі 

т р 

13.10.83 Пряжа (крім ниток швацьких) з вмістом волокон синтетичних штапельних  меньше 85 мас. %   

13.10.83.20 Пряжа (крім ниток швацьких), яка містить < 85% по масі волокон поліефірних штапельних, змішаних з 
волокнами штучними, не розфасована для роздрібної торгівлі 

т р 

13.10.83.33 Пряжа (крім ниток швацьких), яка містить < 85% по масі волокон синтетичних штапельних, змішаних 
з вовною кардочесаною або волосом тварин тонким, не розфасована для роздрібної торгівлі 

т р 

13.10.83.36 Пряжа (крім ниток швацьких), яка містить < 85% по масі волокон синтетичних штапельних, змішаних 
з вовною гребенечесаною або волосом тварин тонким, не розфасована для роздрібної торгівлі 

т р 

13.10.83.40 Пряжа (крім ниток швацьких), яка містить < 85% по масі волокон синтетичних штапельних, змішаних 
з бавовною, не розфасована для роздрібної торгівлі 

т р 

13.10.83.80 Інші види пряжі (крім ниток швацьких), яка містить < 85% по масі волокон синтетичних штапельних, 
не розфасовані для роздрібної торгівлі, н.в.і.у. 

т р 

13.10.83.90 Пряжа (крім ниток швацьких), яка містить < 85% по масі волокон синтетичних штапельних, 
розфасована для роздрібної торгівлі 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.10.84 Пряжа (крім ниток швацьких) з волокон штучних штапельних, не розфасована для роздрібної 

торгівлі 
  

13.10.84.10 Пряжа (крім ниток швацьких) з волокон штучних штапельних, не розфасована для роздрібної торгівлі т р 

13.10.84.30 Пряжа (крім ниток швацьких) з волокон штучних штапельних, розфасована для роздрібної торгівлі т р 

13.10.85 Нитки швацькі та пряжа з волокон штучних і синтетичних    

13.10.85.10 Нитки швацькі з волокон штучних і синтетичних кг м, р 

13.10.85.50 Нитки швацькі з волокон штучних і синтетичних штапельних кг р 

13.10.91  Сировина вовняна, тонкий чи грубий волос тварин, розволокнені   

13.10.92  Сировина бавовняна розволокнена та відходи бавовни інші   

13.10.93  Послуги з підготовки для прядіння волокон натуральних текстильних     

13.10.99  Роботи, як частина виробництва пряжі та ниток, текстильних, виконані підрядником   

13.20 Тканини  

13.20.11 Тканини з шовку чи відходів шовку   

13.20.11.00 Тканини з шовку чи відходів шовку тис.м2 р 

13.20.12 Тканини з кардочесаної чи гребенечесаної вовни, тонкого чи грубого волосу тварин, кінського 
волосу 

  

13.20.12.30 Тканини з вовни кардочесаної чи волосу тварин тонкого кардочесаного тис.м2 м, р 

13.20.12.60  Тканини з вовни гребенечесаної чи волосу тварин тонкого гребенечесаного; тканини з волосу тварин 
грубого 

тис.м2 м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.20.13 Тканини лляні   

13.20.13.30  Тканини лляні, які містять ≥ 85% по масі льону тис.м2 р 

13.20.13.60  Тканини лляні, які містять < 85% по масі льону тис.м2 р 

13.20.14 Тканини з джуту та волокон текстильних луб’яних інших (крім льону, пеньки та рами)   

13.20.14.00 Тканини з джуту чи волокон луб’яних текстильних інших (крім льону, пеньки та рами) тис.м2 р 

13.20.19 Тканини з волокон текстильних рослинних інших; тканини з пряжі паперової   

13.20.19.00 Тканини з пеньки, рами або інших волокон рослинних текстильних (крім льону, джуту, інших луб’яних 
текстильних волокон); тканини з пряжі паперової 

тис.м2 р 

13.20.20  Тканини бавовняні тис.м2 м, р (Σ) 

13.20.20.14 Тканини бавовняні з ниток одного кольору з поверхневою щільністю ≤ 200 г/м2  для одягу тис.м2 р 

13.20.20.17 Тканини бавовняні з ниток одного кольору з поверхневою щільністю ≤ 200 г/м2  для побутового та 
домашнього текстилю 

тис.м2 м, р 

13.20.20.19 Тканини бавовняні з ниток одного кольору з поверхневою щільністю ≤ 200 г/м2  для технічного та 
промислового використання (крім марлі та медичної марлі) 

тис.м2 р 

13.20.20.20 Тканини бавовняні з поверхневою щільністю ≤ 100 г/м2 для медичної марлі, бинтів і повʼязок  тис.м2 р 

13.20.20.31 Тканини бавовняні з ниток різного кольору з поверхневою щільністю ≤ 200 г/м2 для сорочок та блуз тис.м2 р 

13.20.20.42 Тканини бавовняні з ниток одного кольору з поверхневою щільністю більше 200 г/м2 для одягу тис.м2 м, р 

13.20.20.44 Тканини бавовняні з ниток одного кольору з поверхневою щільністю > 200 г/м2 для побутового та 
домашнього текстилю 

тис.м2 м, р 

13.20.20.49 Тканини бавовняні з ниток одного кольору з поверхневою щільністю > 200 г/м2 для технічного та тис.м2 р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
промислового використання 

13.20.20.60 Тканини бавовняні джинсові з поверхневою щільністю > 200 г/м2 (уключаючи джинсові тканини не 
блакитного кольору) 

тис.м2 р 

13.20.20.72 Тканини бавовняні з ниток різного кольору для іншого одягу  тис.м2 р 

13.20.20.74 Тканини бавовняні з ниток різного кольору для побутового та домашнього текстилю тис.м2 р 

13.20.20.79 Тканини бавовняні з ниток різного кольору для технічного та промислового використання тис.м2 р 

13.20.31  Тканини з ниток синтетичних комплексних та  ниток штучних комплексних  тис.м2 м, р (Σ) 

13.20.31.30  Тканини з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності, тканини з ниток стрічкових 
чи аналогічних (уключаючи нейлон, інші поліаміди, віскозний (штучний) шовк) 

тис.м2 м, р 

13.20.31.50 Тканини з ниток синтетичних комплексних (крім одержаних з ниток високої міцності, стрічкових чи 
аналогічних) 

тис.м2 м, р 

13.20.31.70 Тканини з ниток штучних комплексних (крім одержаних з ниток високої міцності) тис.м2 м, р 

13.20.32  Тканини з волокон синтетичних штапельних  тис.м2 м, р (Σ) 

13.20.32.10 Тканини з волокон синтетичних штапельних, які містять ≥ 85% по масі волокон синтетичних 
штапельних 

тис.м2 р 

13.20.32.20 Тканини з волокон синтетичних штапельних, які містять < 85% по масі волокон синтетичних 
штапельних, змішаних в основному або виключно з бавовною (крім тканин з ниток різних кольорів) 

тис.м2 м, р 

13.20.32.30 Тканини з волокон синтетичних штапельних, які містять < 85% по масі волокон синтетичних 
штапельних, змішаних в основному або виключно з бавовною з ниток різних кольорів 

тис.м2 р 

13.20.32.40 Тканини з волокон синтетичних штапельних, змішаних в основному або виключно з вовною кардочесаною 
або волосом тварин тонким  

тис.м2 р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.20.32.50 Тканини з волокон синтетичних штапельних, змішаних в основному або виключно з вовною 

гребенечесаною або волосом тварин тонким 
тис.м2 м, р 

13.20.32.90 Тканини з волокон синтетичних штапельних, змішаних з волокнами іншими (крім вовни, волосу тварин 
тонкого та бавовни) 

тис.м2 р 

13.20.33  Тканини з волокон штучних штапельних    

13.20.33.30 Тканини з волокон штучних штапельних з ниток одного кольору тис.м2 р 

13.20.33.50 Тканини з волокон штучних штапельних з ниток різних кольорів тис.м2 р 

13.20.41  Тканини ворсові та тканини синельні (крім тканин махрових для рушників і тканин вузьких)   

13.20.41.00 Тканини ворсові та тканини синельні (крім тканин махрових для рушників та тканин махрових подібних 
з бавовни, тканин тафтингових текстильних, тканин вузьких) 

тис.м2 р 

13.20.42  Тканини махрові для рушників і тканини махрові подібні (крім тканин вузьких), з бавовни   

13.20.42.00 Тканини махрові для рушників і тканини махрові подібні, з бавовни  тис.м2  р 

13.20.43  Тканини махрові для рушників і тканини махрові подібні (крім тканин вузьких) інші   

13.20.43.00 Тканини махрові для рушників і тканини махрові подібні (крім з бавовни) тис.м2  р 

13.20.44  Марля (крім тканин вузьких)   

13.20.44.00 Марля (крім медичної марлі та вузьких тканин) тис.м2 р 

13.20.45 Тканини ворсові, крім килимів   

13.20.45.00 Тканини тафтингові текстильні (крім ворсових килимів та інших покриттів текстильних для підлоги) тис.м2 м, р 

13.20.46  Тканини (у т.ч. тканини вузькі) зі скловолокна   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.20.46.00 Тканини зі скловолокна (у т. ч. тканини вузькі) кг м, р 

13.20.46.00.А Тканини зі скловолокна (у т. ч. тканини вузькі) тис.м2 р 

13.20.50  Хутро штучне ткане   

13.20.99  Роботи, як частина виробництва тканин, виконані підрядником   

13.30 Послуги з оздоблення виробів текстильних  

13.30.11  Послуги з вибілювання та фарбування волокон текстильних і пряжі   

13.30.11.10 Послуги з фарбування волокон тис.грн р 

13.30.11.21 Послуги з фарбування пряжі шовкової тис.грн р 

13.30.11.22 Послуги з фарбування пряжі вовняної, з волосу тварин тонкого або грубого чи волосу кінського тис.грн р 

13.30.11.23 Послуги з фарбування пряжі бавовняної (крім ниток швацьких) тис.грн р 

13.30.11.24 Послуги з фарбування пряжі з льону, джуту, волокон луб’яних та рослинних інших, пряжі паперової тис.грн р 

13.30.11.25 Послуги з фарбування пряжі з ниток синтетичних монофіламентних (крім ниток швацьких) тис.грн р 

13.30.11.26 Послуги з фарбування пряжі з ниток штучних монофіламентних (крім ниток швацьких) тис.грн р 

13.30.11.27 Послуги з фарбування пряжі з волокон синтетичних штапельних (крім ниток швацьких) тис.грн р 

13.30.11.28 Послуги з фарбування пряжі з волокон штучних штапельних (крім ниток швацьких) тис.грн р 

13.30.12 Послуги з вибілювання тканин і виробів текстильних (уключаючи одяг)   

13.30.12.10 Послуги з вибілювання тканин шовкових тис.грн р 

13.30.12.20 Послуги з вибілювання тканин вовняних, з волосу тварин тонкого або грубого чи волосу кінського тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.30.12.30 Послуги з вибілювання тканин бавовняних, які містять ≥ 85% по масі бавовни тис.грн р 

13.30.12.40 Послуги з вибілювання тканин з льону, джуту, волокон луб’яних та рослинних інших, пряжі паперової тис.грн р 

13.30.12.50 Послуги з вибілювання тканин з ниток синтетичних комплексних, тканин з волокон синтетичних тис.грн р 

13.30.12.60 Послуги з вибілювання тканин з ниток штучних комплексних, тканин з волокон штучних  тис.грн р 

13.30.12.70 Послуги з вибілювання тканин ворсових, тканин синельних (крім тканин махрових для рушників та 
тканин махрових подібних з бавовни; вузьких тканин) 

тис.грн р 

13.30.12.80 Послуги з вибілювання тканин махрових для рушників і тканин махрових подібних (крім тканин 
тафтингових текстильних) 

тис.грн р 

13.30.12.90 Послуги з вибілювання полотен трикотажних машинного чи ручного в’язання тис.грн р 

13.30.13  Послуги з фарбування тканин і виробів текстильних (уключаючи одяг)   

13.30.13.10 Послуги з фарбування тканин шовкових та з відходів шовку тис.грн р 

13.30.13.20 Послуги з фарбування тканин вовняних, з волосу тварин тонкого або грубого чи волосу кінського тис.грн р 

13.30.13.30 Послуги з фарбування тканин бавовняних, які містять ≥ 85% по масі бавовни тис.грн р 

13.30.13.40 Послуги з фарбування тканин з льону, джуту, волокон луб’яних та рослинних інших, пряжі паперової тис.грн р 

13.30.13.50 Послуги з фарбування тканин з ниток синтетичних комплексних, тканин з волокон синтетичних тис.грн р 

13.30.13.60 Послуги з фарбування тканин з ниток штучних комплексних, тканин з волокон штучних тис.грн р 

13.30.13.70 Послуги з фарбування тканин ворсових, тканин синельних (крім тканин махрових для рушників та 
тканин махрових подібних з бавовни; вузьких тканин) 

тис.грн р 

13.30.13.80 Послуги з фарбування тканин махрових для рушників і тканин махрових подібних (крім тканин 
тафтингових текстильних) 

тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.30.13.90 Послуги з фарбування полотен трикотажних машинного чи ручного в’язання, а також нетканих 

матеріалів 
тис.грн р 

13.30.14  Послуги з нанесення малюнків на тканини і вироби текстильні (уключаючи одяг)   

13.30.14.10 Послуги з нанесення малюнків на тканинах шовкових тис.грн р 

13.30.14.20 Послуги з нанесення малюнків на тканинах вовняних з волосу тварин тонкого або грубого чи волосу 
кінського 

тис.грн р 

13.30.14.30 Послуги з нанесення малюнків на тканинах бавовняних, які містять ≥ 85% по масі бавовни тис.грн р 

13.30.14.40 Послуги з нанесення малюнків на тканинах з льону, джуту, волокон луб’яних та рослинних інших, пряжі 
паперової 

тис.грн р 

13.30.14.50 Послуги з нанесення малюнків на тканинах з ниток синтетичних комплексних, тканинах з волокон 
синтетичних 

тис.грн р 

13.30.14.60 Послуги з нанесення малюнків на тканинах з ниток штучних комплексних, тканинах з волокон штучних тис.грн р 

13.30.14.70 Послуги з нанесення малюнків на тканинах ворсових, тканинах синельних (крім махрових тканин для 
рушників і  тканин махрових подібних з бавовни; вузьких тканин)  

тис.грн р 

13.30.14.80 Послуги з нанесення малюнків на махрових тканинах для рушників і тканинах махрових подібних (крім 
тканин тафтингових текстильних) 

тис.грн р 

13.30.14.90 Послуги з нанесення малюнків на полотнах трикотажних машинного чи ручного в’язання, а також 
нетканих матеріалах  

тис.грн р 

13.30.19  Послуги з оздоблення текстилю та виробів текстильних (уключаючи одяг) інші   

13.30.19.10 Послуги з оздоблення тканин шовкових (крім вибілювання, фарбування тканин та нанесення малюнків на 
тканинах) 

тис.грн р 

13.30.19.20 Послуги з оздоблення тканин вовняних, з волосу тварин тонкого або грубого чи волосу кінського (крім тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
вибілювання, фарбування тканин та нанесення малюнків на тканинах) 

13.30.19.30 Послуги з оздоблення тканин бавовняних, які містять ≥ 85% по масі бавовни (крім вибілювання, 
фарбування тканин та нанесення малюнків на тканинах) 

тис.грн р 

13.30.19.40 Послуги з оздоблення тканин з льону, джуту, волокон луб’яних та рослинних інших, пряжі паперової 
(крім вибілювання, фарбування тканин та нанесення малюнків на тканинах) 

тис.грн р 

13.30.19.50 Послуги з оздоблення тканин з ниток синтетичних комплексних, тканин з волокон синтетичних (крім 
вибілювання, фарбування тканин та нанесення малюнків на тканинах) 

тис.грн р 

13.30.19.60 Послуги з оздоблення тканин з ниток штучних комплексних, тканин з волокон штучних (крім 
вибілювання, фарбування тканин та нанесення малюнків на тканинах) 

тис.грн р 

13.30.19.70 Послуги з оздоблення (крім вибілювання, фарбування тканин та нанесення малюнків на тканинах) 
тканин ворсових, тканин синельних (крім тканин махрових для рушників і тканин махрових подібних з 
бавовни; вузьких тканин) 

тис.грн р 

13.30.19.80 Послуги з оздоблення (крім вибілювання, фарбування тканин та нанесення малюнків на тканинах) 
тканин махрових для рушників і тканин махрових подібних (крім тканин тафтингових текстильних)  

тис.грн р 

13.30.19.90 Послуги з оздоблення полотен трикотажних машинного чи ручного в’язання, а також нетканих 
матеріалів (крім вибілювання, фарбування та нанесення малюнків) 

тис.грн р 

13.30.19.95 Послуги з оздоблення одягу тис.грн р 

13.91 Полотно трикотажне та вʼязане 

13.91.11 Полотно ворсове, махрове, трикотажне машинного або ручного вʼязання   

13.91.11.00   Полотно ворсове, махрове, трикотажне машинного чи ручного вʼязання  т м, р 

13.91.19  Полотно трикотажне машинного або ручного в’язання інше, у т.ч. хутро штучне трикотажне    

13.91.19.10 Полотно трикотажне машинного чи ручного вʼязання (крім ворсового полотна) т м, р 
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Одиниця 
вимірю- 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
13.91.19.20 Хутро штучне та вироби з нього тис.грн р 

13.91.99 Роботи, як частина виробництва полотна трикотажного та в’язаного, виконані підрядником   

13.92 Вироби текстильні готові, крім одягу 

13.92.11  Ковдри та пледи дорожні, крім електроковдр тис.шт м, р (Σ) 

13.92.11.30 Ковдри та пледи дорожні вовняні або з волосу тварин тонкого (крім електроковдр) тис.шт м, р 

13.92.11.50 Ковдри та пледи дорожні з волокон синтетичних (крім електроковдр) тис.шт м, р  

13.92.11.90 Ковдри (крім електроковдр) та пледи дорожні з текстильних матеріалів (крім вовняних або з волосу 
тонкого, з волокон синтетичних)  

тис.шт м, р 

13.92.12  Білизна постільна кг м, р (Σ) 

13.92.12.А Білизна постільна тис.шт м, р 

13.92.12.30 Білизна постільна трикотажна машинного чи ручного в’язання кг м, р 

13.92.12.53 Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) кг м, р 

13.92.12.55 Білизна постільна лляна або з рами (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) кг р 

13.92.12.59 Білизна постільна ткана (крім бавовняної, лляної або з рами) кг р 

13.92.12.70 Білизна постільна неткана з волокон штучних і синтетичних (крім трикотажної машинного чи ручного 
в’язання) 

кг р 

13.92.13 Білизна столова   

13.92.13.30 Білизна столова трикотажна машинного чи ручного в’язання кг р 

13.92.13.53 Білизна столова бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.92.13.55 Білизна столова лляна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) кг р 

13.92.13.59 Білизна столова ткана з волокон штучних і синтетичних та інших тканих або нетканих матеріалів 
(крім бавовняної та лляної) 

кг р 

13.92.13.70 Білизна столова неткана з хімічних волокон кг р 

13.92.14 Білизна туалетна та кухонна   

13.92.14.30 Білизна туалетна та кухонна з тканин махрових для рушників або аналогічних махрових тканин з 
бавовни 

кг р 

13.92.14.50 Білизна туалетна та кухонна ткана з матеріалів текстильних (крім білизни з тканин махрових для 
рушників або тканин махрових подібних з бавовни) 

кг р 

13.92.14.70 Білизна туалетна та кухонна неткана з волокон штучних і синтетичних кг р 

13.92.15 Занавіски (у т.ч. драпіровка) та штори для інтер’єру; занавіски та підзори для ліжок м2 м, р (Σ) 

13.92.15.30 Занавіски та штори для інтер’єрів, занавіски та підзори для ліжок трикотажні машинного чи ручного 
в’язання 

м2 р 

13.92.15.50 Занавіски та штори для інтер’єрів, занавіски та підзори для ліжок з тканих матеріалів м2 м, р 

13.92.15.70 Занавіски та штори для інтер’єрів, занавіски та підзори для ліжок з нетканих матеріалів м2 р 

13.92.16 Вироби меблево-декоративні, н.в.і.у.; набори тканин і пряжі для виготовлення килимів, пледів, 
гобеленів і виробів подібних 

  

13.92.16.20 Гобелени ручного виготовлення типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленів, 
гобелени вишиті (наприклад гладдю чи хрестом), оброблені чи необроблені 

тис.грн р 

13.92.16.40 Покривала для ліжок (крім стьобаних пухових ковдр) тис.шт р 

13.92.16.60 Вироби меблево-декоративні (уключаючи чохли для меблів і подушок, а також інші види чохлів, тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
наприклад для автомобільних сидінь; крім ковдр, пледів, постільної білизни, столової білизни, туалетної 
білизни, кухонної білизни, занавісок та штор для інтер’єрів, занавісок та підзорів і покривал для ліжок) 

13.92.16.80 Комплекти тканин і пряжі для виготовлення пледів, гобеленів, вишитих скатертин або серветок та 
аналогічних текстильних виробів, розфасовані для роздрібної торгівлі 

тис.грн р 

13.92.21 Мішки та пакети для пакування товарів   

13.92.21.30 Мішки та пакети бавовняні для пакування товарів кг р 

13.92.21.50 Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової трикотажні машинного чи ручного 
в’язання для пакування товарів 

кг м, р 

13.92.21.70 Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової для пакування товарів (крім 
трикотажних машинного чи ручного в’язання) 

кг м, р 

13.92.21.70.13 Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової ткані з поверхневою щільністю до 120 
г/м2 для пакування товарів (крім трикотажних машинного чи ручного в’язання) 

кг м, р 

13.92.21.70.15 Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової ткані з поверхневою щільністю більше 
120 г/м2 для пакування товарів (крім трикотажних машинного чи ручного в’язання) 

кг м, р 

13.92.21.90 Мішки та пакети для пакування товарів (крім бавовняних, зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової) кг р 

13.92.22 Брезенти, навіси та маркізи;  вітрила для човнів та яхт; намети та спорядження для кемпінгів (у 
т.ч. матраци надувні) 

  

13.92.22.10  Брезенти, навіси і штори від сонця (крім навісів для будинків-фургонів)  кг м, р 

13.92.22.30 Намети (уключаючи навіси для будинків-фургонів) кг р 

13.92.22.50 Вітрила кг р 

13.92.22.70 Матраци надувні та інше спорядження туристське (крім навісів для будинків-фургонів, наметів, мішків 
спальних) 

кг р 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
13.92.23 Парашути (у т.ч. парашути керовані) та ротошути; їх частини    

13.92.23.00 Парашути та ротошути, їх частини та приладдя (у т. ч. парашути керовані) кг м, р 

13.92.24 Ковдри стьобані, ковдри стьобані пухові, валики, пуфи, подушки, мішки спальні та вироби 
подібні, з пружинами, набиті чи оснащені зсередини будь-якими матеріалами, чи виготовлені з 
пористої гуми або пластмас 

  

13.92.24.30 Мішки спальні тис.шт р 

13.92.24.93 Речі постільні пухові та пір’яні (уключаючи стьобані ковдри, перини, валики, пуфи, подушки, крім 
матраців та мішків спальних)  

тис.шт м, р 

13.92.24.99 Речі постільні не пухові, не пірʼяні (уключаючи стьбані ковдри, перини, валики, пуфи, подушки, крім 
матраців та мішків спальних)  

тис.шт м, р 

13.92.29 Вироби текстильні готові інші (у т.ч. ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання пилу та 
вироби подібні для прибирання, жилети рятувальні та пояси рятувальні) 

  

13.92.29.53 Серветки для миття підлоги, посуду, ганчірки та вироби подібні для прибирання з нетканих 
текстильних матеріалів 

кг р 

13.92.29.57 Серветки для миття підлоги, посуду, ганчірки та вироби подібні для прибирання (крім виробів 
машинного чи ручного в’язання та з нетканих текстильних матеріалів) 

кг р 

13.92.29.93 Гігієнічні прокладки, тампони та вироби подібні з текстильних матеріалів (крім виробів з вати)  кг р 

13.92.29.97 Дитячі пелюшки та підгузки та вироби подібні з текстильних матеріалів (крім виробів з вати) кг р 

13.92.29.99 Серветки для миття підлоги, посуду, ганчірки та вироби подібні для прибирання машинного чи ручного 
в’язання; пояси та жилети рятувальні, вироби готові інші (крім гігієнічних прокладок, пелюшок та 
виробів подібних)   

кг м, р 

13.92.99  Роботи, як частина виготовлення виробів текстильних готових, крім одягу, виконані   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
підрядником 

13.93 Килими та вироби килимові 

13.93.11 Килими та покриття для підлоги текстильні інші, вузликові   

13.93.11.00  Килими та покриття для підлоги текстильні інші, вузликові тис.м2 р 

13.93.12 Килими та покриття для підлоги текстильні інші, ткані, нетафтингові та нефлоковані   

13.93.12.00 Килими та покриття для підлоги текстильні інші, ткані (крім тафтингових та флокованих)  тис.м2 м, р 

13.93.13 Килими  та покриття для підлоги текстильні інші, тафтингові   

13.93.13.00 Килими та покриття для підлоги текстильні інші, тафтингові тис.м2 м, р 

13.93.19 Килими та покриття для підлоги текстильні інші (у т.ч. з повсті)   

13.93.19.30 Килими та покриття для підлоги текстильні інші з повсті (крім тафтингових та флокованих) тис.м2 р 

13.93.19.90 Килими та покриття для підлоги текстильні інші (крім вузликових, тканих, тафтингових та з повсті) тис.м2 р 

13.93.99 Роботи, як частина виробництва килимів і виробів килимових, виконані підрядником   

13.94 Канати, мотузки, шпагат та сітки 

13.94.11 Шпагат, канати, мотузки та троси з джуту чи волокон текстильних луб’яних інших   

13.94.11.30 Шпагати, канати, мотузки та троси з сизалю та волокон текстильних інших рослин роду Agave; 
джуту, волокон текстильних луб’яних інших і жорстких листових волокон (крім пакувального шпагату 
та шпагату для обв'язування тюків) 

т м, р 

13.94.11.30.13 Шпагати, канати, мотузки та троси із сизалю та волокон текстильних інших рослин роду Agave з 
лінійною щільністю більше 10 000 текс (10 г/м); джуту і волокон текстильних луб’яних інших та з абаки 
(коноплі манільської) (крім пакувального шпагату та шпагату для обв'язування тюків)  

т м, р 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
13.94.11.30.15 Шпагати із сизалю з лінійною щільністю 10 000 текс (10 г/м) і менше (крім пакувального шпагату та 

шпагату для обв'язування тюків) 
т м, р 

13.94.11.53 Пакувальний шпагат і шпагат для обвʼязування тюків для використання в сільському господарстві із 
сизалю  

т м, р 

13.94.11.55 Пакувальний шпагат та шпагат для обвʼязування тюків для використання в сільському господарстві з 
поліетилену чи поліпропілену 

т м, р 

13.94.11.60  Канати, мотузки та троси з поліетилену, поліпропілену, нейлону або інших поліамідних та поліефірних 
волокон з лінійною щільністю більше 5 000 текс (5 г/м), з синтетичних волокон інших (крім пакувального 
шпагату та шпагату для обвʼязування тюків) 

т м, р 

13.94.11.70 Шпагати з поліетилену, поліпропілену, нейлону або інших поліамідних та поліефірних волокон з лінійною 
щільністю до 5 000 текс (5 г/м) (крім пакувального шпагату та шпагату для обвʼязування тюків) 

т м, р 

13.94.11.90  Шпагати, канати, мотузки та троси з матеріалів текстильних інших (крім з джуту та волокон 
текстильних луб'яних інших, сизалю, абаки або жорстих листових волокон, синтетичних волокон) 

т м, р 

13.94.12 Сітки, плетені зі шпагату, канатів або мотузок, сітки готові з матеріалів текстильних; вироби з 
пряжі, стрічок, н.в.і.у. 

  

13.94.12.33 Сітки рибальські готові зі шпагату, мотузок, канатів, виготовлених з волокон синтетичних або 
штучних (крім підсаків рибальських) 

т м, р 

13.94.12.35 Сітки рибальські готові з пряжі з волокон синтетичних або штучних (крім підсаків рибальських) т р 

13.94.12.53 Сітки готові зі шпагату, мотузок, тросів, виготовлених з нейлону чи інших поліамідів (крім сіток 
в’язаних, сіток для різних видів спорту, сіток для волосся, рибальських сіток)  

т м, р 

13.94.12.55 Сітки готові з нейлону чи з інших поліамідів (крім сіток в’язаних, сіток для різних видів спорту, сіток 
для волосся, рибальських сіток, сіток зі  шпагату, мотузок, тросів) 

т р 

13.94.12.59 Сітки плетені з матеріалів текстильних інших (крім сіток рибальських готових з волокон синтетичних т м, р 
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1 2 3 4 
або штучних, сіток готових інших з нейлону чи інших поліамідів) 

13.94.12.80 Вироби з шпагату, мотузок, канатів чи тросів т м, р 

13.94.20  Ганчір’я, відходи шпагату, канатів, мотузок і тросів, вироби з матеріалів текстильних зношені   

13.94.99  Роботи, як частина виробництва канатів, мотузок, шпагату та сіток, виконані підрядником   

13.95 Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу 

13.95.10 Матеріали неткані  та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу т м, р (Σ) 

13.95.10.10 Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю не більше 25 г/м2 (уключаючи вироби з 
нетканих матеріалів; крім предметів одягу)  

т м, р 

13.95.10.20 Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю більше 25 г/м2, але не більше 70 г/м2 
(уключаючи вироби з нетканих матеріалів; крім предметів одягу) 

т м, р 

13.95.10.30 Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю більше 70 г/м2, але не більше 150 г/м2 
(уключаючи вироби з нетканих матеріалів; крім предметів одягу) 

т м, р 

13.95.10.50 Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю більше 150 г/м2 (уключаючи вироби з 
нетканих матеріалів; крім предметів одягу) 

т м, р 

13.95.10.70 Матеріали неткані з покриттям (уключаючи вироби з нетканих матеріалів; крім предметів одягу) т р 

13.95.99  Роботи, як частина виробництва матеріалів нетканих і виробів з матеріалів нетканих, крім одягу, 
виконані підрядником 

  

13.96 Вироби текстильні технічного та промислового призначення, інші 

13.96.11 Пряжа металізована та  нитки металізовані позументні   

13.96.11.00 Пряжа металізована, стрічкові нитки й аналогічні нитки із синтетичних або штучних текстильних 
матеріалів, пряжа комбінована з металевою ниткою, стрічкою або металевим порошком, пряжа 

кг р 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
покрита металом  

13.96.12 Тканини з ниток металевих і тканини з пряжі металізованої, н.в.і.у.   

13.96.12.00 Тканини з ниток металевих та пряжі металізованої для одягу, оббивання меблів та для інших подібних 
цілей 

т р 

13.96.13 Hитки гумові та корд, з текстильним покриттям; пряжа текстильна та нитки, просочені або 
покриті гумою чи пластмасами 

  

13.96.13.00 Hитки гумові та корд з покриттям текстильним; пряжа та стрічкові нитки текстильні, просочені,  
покриті або з оболонкою з гуми чи пластмаси 

т м, р 

13.96.14 Тканини просочені, з покриттям або дубльовані, н.в.і.у.   

13.96.14.00 Тканини, просочені, з покриттям або дубльовані, н.в.і.у. тис.м2 м, р 

13.96.14.00.A Тканини, просочені, з покриттям або дубльовані, н.в.і.у. кг м, р  

13.96.15  Тканина кордна для шин із ниток високоміцних нейлонових чи інших поліамідних, поліефірних 
чи віскозних 

  

13.96.15.00 Тканина кордна для шин із ниток високоміцних нейлонових чи інших поліамідних, поліефірних чи віскозних тис.м2 м, р 

13.96.16 Матеріали та вироби текстильні технічного призначення (у т.ч. гноти, сітки жарові для газових 
ліхтарів, шланги, паси привідні та стрічки конвеєрні, тканина для сит і тканина фільтрувальна) 

  

13.96.16.20 Шланги текстильні та аналогічні труби текстильні, просочені або ні, з покриттям або ні, з внутрішнім 
підсиленням, армуванням, комплектуючими з інших матеріалів або без них 

кг м, р  

13.96.16.50 Гноти текстильні, стрічки конвеєрні або бельтинг (уключаючи армовані металом або іншим 
матеріалом) 

кг м, р 

13.96.16.80 Тканини та повсть для машин папероробних і аналогічних (уключаючи для целюлози чи азбестоцементу) кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.96.17 Тканини вузькі; тканини вузькі з основою без утоку із клейовим зʼєднанням (клейкі стрічки); 

матеріали для декоративного оздоблення та вироби подібні 
  

13.96.17.30 Тканини вузькі (крім етикеток, емблем і виробів аналогічних інших) тис.грн м, р 

13.96.17.50 Етикетки, емблеми, ярлики, значки та аналогічні вироби з текстильних матеріалів (крім вишитих) тис.грн р 

13.96.17.70 Тасьма плетена в кусках; китиці, помпони, матеріали оздоблювальні без вишивки (крім трикотажних 
машинного чи ручного вʼязання) 

тис.грн р 

13.96.99  Роботи, як частина виготовлення виробів текстильних технічного та промислового призначення 
інших, виконані підрядником 

  

13.99 Вироби текстильні інші, н.в.і.у. 

13.99.11 Тюль і тканини сітчасті інші, крім полотен тканих і трикотажних машинного чи ручного 
в'язання; мереживо в кусках, у вигляді стрічок чи окремих мотивів (орнаментів) 

  

13.99.11.30  Тюль та інші сітчасті полотна (крім тканих і трикотажних машинного чи ручного вʼязання) тис.грн м, р 

13.99.11.30.А Тюль та інші сітчасті полотна (крім тканих і трикотажних машинного чи ручного вʼязання) тис.м2 м, р 

13.99.11.50 Мереживо машинного в’язання в кусках, стрічках або у вигляді окремих орнаментів тис.грн р 

13.99.11.70 Мереживо ручного вʼязання в кусках, стрічках або у вигляді окремих орнаментів тис.грн р 

13.99.12 Вишивка в кусках, у вигляді стрічок чи окремих мотивів (орнаментів)   

13.99.12.30 Вишивка без видимого фону в кусках, у вигляді стрічок чи окремих орнаментів тис.грн р 

13.99.12.50 Вишивка в кусках, у вигляді стрічок чи окремих орнаментів, з бавовни  тис.грн р 

13.99.12.70 Вишивка в кусках, у вигляді стрічок чи окремих орнаментів, з матеріалів текстильних інших (крім 
вишивки без видимого фону та вишивки з бавовни) 

тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
13.99.13 Повсть і фетр, просочені, з покриттям або ламіновані   

13.99.13.00 Повсть і фетр, у тому числі просочені, з покриттям або ламіновані, н.в.і.у. кг м, р 

13.99.14 Волокна текстильні завдовжки не більше 5 мм (пух), пил текстильний і вузлики фабричні   

13.99.14.00 Пух та пил текстильний, вузлики кг р 

13.99.15 Нитки та стрічки позументні; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста   

13.99.15.00 Нитки та стрічки позументні, аналогічні вироби із синтетичних текстильних матеріалів шириною ≤ 5 
мм; пряжа синельна, пряжа фасонна петляста 

кг р 

13.99.16 Вироби текстильні стьобані в кусках   

13.99.16.00 Вироби текстильні стьобані в кусках (крім вишивки) м2 р 

13.99.19 Матеріали текстильні інші та вироби текстильні інші, н.в.і.у.   

13.99.19.00 Пушки і подушечки для нанесення косметичних або туалетних засобів тис.грн м, р 

13.99.99 Роботи, як частина виготовлення виробів текстильних інших, н.в.і.у., виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.11 Одяг зі шкіри 

14.11.10  Одяг зі шкіри натуральної або композиційної    

14.11.10.00 Предмети одягу зі шкіри натуральної чи композиційної (уключаючи куртки та пальта) (крім аксесуарів 
до одягу, головних уборів, взуття) 

тис.шт м, р 

14.11.99 Роботи, як частина виробництва одягу зі шкіри, виконані підрядником   

14.12 Одяг робочий 

14.12.11 Комплекти, костюми, куртки, піджаки та блейзери, виробничого та професійного призначення, 
чоловічі 

  

14.12.11.20  Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або 
штучних, виробничі та професійні 

тис.шт м, р 

14.12.11.30  Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні 

тис.шт м, р 

14.12.12 Брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти,  виробничого та професійного 
призначення, чоловічі  

  

14.12.12.40 Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні 

тис.шт м, р 

14.12.12.50 Комбінезони  з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон 
синтетичних або штучних, виробничі  та професійні 

тис.шт м, р 

14.12.21 Комплекти, костюми, куртки, піджаки та блейзери, виробничого та професійного призначення, 
жіночі 

  

14.12.21.20 Комплекти і костюми жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні 

тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.12.21.30 Жакети та блейзери жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 

виробничі та професійні 
тис.шт р 

14.12.22 Брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, виробничого та професійного 
призначення, жіночі 

  

14.12.22.40  Брюки, бриджі жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних, виробничі та 
професійні 

тис.шт р 

14.12.22.50 Комбінезони з нагрудниками та бретелями жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або з волокон 
синтетичних, виробничі та професійні 

тис.шт р 

14.12.30 Одяг робочий інший тис.шт  

14.12.30.13 Предмети одягу інші чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні 

тис.шт м, р 

14.12.30.23 Предмети одягу інші жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні 

тис.шт м, р 

14.12.99  Роботи, як частина виробництва одягу робочого, виконані підрядником    

14.13 Одяг верхній інший 

14.13.11 Пальта, напівпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, 
включаючи лижні, та вироби подібні, трикотажні машинного або ручного вʼязання, чоловічі та 
хлопчачі 

  

14.13.11.10 Пальта, напівпальта, плащі, накидки й аналогічні вироби трикотажні машинного або ручного 
вʼязання (крім піджаків та блейзерів, анораків, плащів та курток вітрозахисних), чоловічі та хлопчачі 

тис.шт р 

14.13.11.20 Анораки, лижні куртки, плащі та куртки вітрозахисні та аналогічні вироби трикотажні машинного 
або ручного вʼязання (крім піджаків та блейзерів), чоловічі та хлопчачі 

тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.13.12 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та 

шорти, трикотажні машинного  або ручного в’язання, чоловічі та хлопчачі 
  

14.13.12.30 Піджаки, блейзери трикотажні машинного або ручного вʼязання, чоловічі та хлопчачі тис.шт р 

14.13.12.60 Костюми та комплекти трикотажні машинного або ручного вʼязання, чоловічі та хлопчачі тис.шт р 

14.13.12.70 Брюки, бриджі, шорти, комбінезони та напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями трикотажні 
машинного або ручного вʼязання, чоловічі та хлопчачі 

тис.шт р 

14.13.13 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, 
включаючи лижні, та вироби подібні, трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та 
дівчачі 

  

14.13.13.10 Пальта, напівпальта, плащі, накидки й аналогічні вироби трикотажні машинного або ручного 
вʼязання (крім жакетів та блейзерів), жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.13.13.20 Анораки, лижні куртки, плащі та куртки вітрозахисні та аналогічні вироби трикотажні машинного 
або ручного вʼязання (крім жакетів та блейзерів), жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.13.14 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони та 
напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та 
дівчачі 

тис.шт м, р (Σ) 

14.13.14.30 Жакети та блейзери трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.14.60 Костюми та комплекти трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.14.70 Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.14.80 Спідниці, спідниці-брюки трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі тис.шт р 

14.13.14.90 Брюки, бриджі, шорти, комбінезони з нагрудниками та бретелями трикотажні машинного або ручного тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
вʼязання, жіночі та дівчачі 

14.13.21 Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки 
теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі 

  

14.13.21.15 Пальта, напівпальта, плащі, накидки, чоловічі та хлопчачі тис.шт м, р 

14.13.21.30 Анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та аналогічні вироби (крім піджаків та блейзерів, 
трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі 

тис.шт м, р 

14.13.22 Костюми та комплекти, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі   

14.13.22.00 Костюми та комплекти (крім трикотажних) чоловічі та хлопчачі тис.шт м, р 

14.13.23 Піджаки та блейзери, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі   

14.13.23.00  Піджаки, блейзери, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі тис.шт м, р 

14.13.24 Брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, крім трикотажних, чоловічі та 
хлопчачі 

  

14.13.24.42 Брюки та бриджі з тканини джинсової (крім виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі тис.шт м, р 

14.13.24.44 Брюки та бриджі та шорти вовняні або з волосу тварин тонкого (крім трикотажних, виробничих та 
професійних), чоловічі та хлопчачі 

тис.шт м, р 

14.13.24.45 Брюки та бриджі з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та 
професійних), чоловічі та хлопчачі 

тис.шт м, р 

14.13.24.48 Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових, трикотажних, виробничих та професійних), 
чоловічі та хлопчачі 

тис.шт м, р 

14.13.24.49 Брюки, бриджі, шорти, комбінезони та напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями (крім вовняних 
або з волосу тварин тонкого, бавовняних, з волокон синтетичних або штучних, трикотажних, 
виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі 

тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.13.24.55 Комбінезони та напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями з тканини бабовняної, вовняної, з волокон 

синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі 
тис.шт р 

14.13.24.60 Шорти з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних), чоловічі та 
хлопчачі 

тис.шт р 

14.13.31 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, 
включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі 

  

14.13.31.15 Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.31.30  Анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та аналогічні вироби (крім жакетів та блейзерів, 
трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих) жіночі та дівчачі 

тис.шт м, р 

14.13.32 Костюми та  комплекти, крім трикотажних, жіночі та дівчачі   

14.13.32.00 Костюми та комплекти, крім трикотажних, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.33 Піджаки та блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі   

14.13.33.30 Жакети, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.34 Сукні, спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі   

14.13.34.70  Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.34.80 Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.13.35 Брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, крім трикотажних, жіночі та дівчачі   

14.13.35.42 Брюки та бриджі з тканини джинсової (крім виробничих та професійних), жіночі та дівчачі тис.шт р 

14.13.35.48 Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових, трикотажних, виробничих та професійних), 
жіночі та дівчачі 

тис.шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.13.35.49 Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних 

(крім трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі 
тис.шт м, р 

14.13.35.51 Комбінезони з нагрудниками та бретелями бавовняні (крім трикотажних, виробничих та професійних), 
жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.13.35.61 Шорти з тканини бавовняної (крім трикотажних), жіночі та дівчачі тис.шт р 

14.13.35.63 Комбінезони з нагрудниками та бретелями вовняні або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон 
синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі; шорти, 
вовняні або з волосу тварин тонкого (крім трикотажних), жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.13.35.65 Шорти з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних), жіночі та дівчачі тис.шт р 

14.13.35.69 Брюки, бриджі, шорти,комбінезони та напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями з інших 
текстильних волокон (крім трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.13.40 Одяг ношений і предмети одягу інші, що були у використанні   

14.13.99  Роботи, як частина виробництва одягу верхнього іншого, виконані підрядником   

14.14 Одяг спідній 

14.14.11 Сорочки трикотажні машинного або ручного в’язання, чоловічі та хлопчачі   

14.14.11.00 Сорочки  трикотажні машинного або ручного в’язання, чоловічі та хлопчачі тис.шт м, р 

14.14.12 Кальсони, труси, сорочки нічні, піжами, халати купальні, халати домашні та вироби подібні, 
трикотажні машинного або ручного вʼязання, чоловічі та хлопчачі 

тис.шт м, р (Σ) 

14.14.12.20 Кальсони та труси трикотажні машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси), чоловічі 
та хлопчачі 

тис.шт  м, р 

14.14.12.30 Нічні сорочки та піжами трикотажні машинного або ручного в’язання, чоловічі та хлопчачі тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.14.12.40 Купальні халати, домашні халати й аналогічні вироби трикотажні машинного або ручного в’язання, 

чоловічі та хлопчачі 
тис.шт р 

14.14.13 Блузки, сорочки та батники, трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі   

14.14.13.10 Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.14.14 Комбінації, нижні спідниці,  панталони, труси, сорочки нічні, піжами, халати домашні, пеньюари,  
халати купальні та вироби подібні, трикотажні машинного або ручного  в'язання, жіночі та 
дівчачі 

тис.шт м, р (Σ) 

14.14.14.20 Труси і панталони трикотажні машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси), жіночі 
та дівчачі 

тис.шт м, р 

14.14.14.30 Нічні сорочки та піжами трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.14.14.40 Домашні халати, пеньюари, купальні халати й аналогічні вироби трикотажні машинного або ручного 
в’язання, жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.14.14.50 Комбінації, нижні спідниці трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі тис.шт р 

14.14.21 Сорочки,  крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі    

14.14.21.00 Сорочки, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі тис.шт м, р 

14.14.22 Майки та інші спідні сорочки, кальсони, труси, піжами, халати купальні, халати домашні, крім 
трикотажних, чоловічі та хлопчачі 

  

14.14.22.20 Кальсони та труси (уключаючи боксерські труси), крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі тис.шт р 

14.14.22.30 Нічні сорочки і піжами, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі тис.шт р 

14.14.22.40 Майки та інші спідні сорочки, купальні халати і домашні халати, аналогічні вироби, крім трикотажних, 
чоловічі та хлопчачі 

тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.14.23 Блузки, сорочки та батники, крім трикотажних, жіночі та дівчачі   

14.14.23.00 Блузки, сорочки та батники, крім трикотажних, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.14.24 Майки та інші спідні сорочки, комбінації, спідні спідниці, панталони, труси, сорочки нічні, 
піжами, пеньюари, халати купальні, халати домашні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі 
та дівчачі 

  

14.14.24.30 Нічні сорочки та піжами, крім трикотажних, жіночі та дівчачі тис.шт р 

14.14.24.50 Комбінації, нижні спідниці, крім трикотажних, жіночі та дівчачі тис.шт р 

14.14.24.60 Майки та інші спідні сорочки, панталони, труси, пеньюари, купальні халати, домашні халати та подібні 
вироби, бавовняні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.14.24.80 Майки та інші спідні сорочки, панталони, труси, пеньюари, купальні халати, домашні халати та подібні 
вироби, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних), жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.14.24.89 Майки та інші спідні сорочки, панталони, труси, пеньюари, купальні халати, домашні халати та подібні 
вироби з інших текстильних матеріалів (крім бавовняних, із синтетичних або штучних волокон, 
трикотажних), жіночі та дівчачі 

тис.шт р 

14.14.25 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, підвʼязки й вироби подібні та їх частини, з будь-якого 
текстильного матеріалу, у т.ч. трикотажні 

тис.шт м, р (Σ) 

14.14.25.30 Бюстгальтери тис.шт м, р 

14.14.25.50 Пояси, пояси-труси, корсети (уключаючи корсажі з підв’язками)  тис.шт р 

14.14.25.70 Підтяжки, підв’язки й аналогічні вироби та їхні частини тис.грн р 

14.14.25.70.А Підтяжки, підв’язки й аналогічні вироби та їхні частини тис.шт р 

14.14.30 Футболки, майки та сорочки спідні інші, трикотажні машинного або ручного вʼязання   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.14.30.00 Футболки, майки й аналогічні вироби, трикотажні машинного або ручного вʼязання тис.шт м, р 

14.14.99   Роботи, як частина виробництва одягу спіднього, виконані підрядником   

14.19  Одяг інший і аксесуари   

14.19.11 Одяг і аксесуари до одягу, трикотажні машинного або ручного вʼязання, для немовлят   

14.19.11.00  Одяг і аксесуари до одягу, трикотажні, включаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми 
еластичні, верхній одяг, рукавички, рукавиці й мітенки, для маленьких дітей зростом не більше 86 см 

тис.грн м, р 

14.19.11.00.А  Одяг і аксесуари до одягу, трикотажні, включаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми 
еластичні, верхній одяг, рукавички, рукавиці й мітенки, для маленьких дітей зростом не більше 86 см 

тис.шт м, р 

14.19.12 Костюми спортивні, лижні, купальні та одяг інший, трикотажні машинного або ручного вʼязання тис.шт м, р (Σ) 

14.19.12.10 Костюми спортивні трикотажні машинного або ручного вʼязання тис.шт р 

14.19.12.30 Костюми лижні трикотажні машинного або ручного вʼязання тис.шт р 

14.19.12.40 Костюми купальні та плавки трикотажні машинного або ручного вʼязання, чоловічі та хлопчачі тис.шт р 

14.19.12.50 Костюми купальні та плавки трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі тис.шт м, р 

14.19.12.90 Інший одяг трикотажний машинного або ручного вʼязання (уключаючи спеціальну форму для занять 
певними видами спорту) 

кг р 

14.19.12.90.А Інший одяг трикотажний машинного або ручного вʼязання (уключаючи спеціальну форму для занять 
певними видами спорту) 

тис.шт р 

14.19.13 Рукавички, рукавиці та мітенки, трикотажні машинного або ручного вʼязання   

14.19.13.00 Рукавички, рукавиці, мітенки трикотажні машинного або ручного вʼязання тис. пар м, р 

14.19.19 Аксесуари до одягу готові інші, частини одягу або аксесуарів, трикотажні машинного або   



Розділ 14 Одяг 
 

 113

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
ручного вʼязання 

14.19.19.30 Шалі, шарфи, кашне, мантильї, вуалі і т.ін., трикотажні машинного або ручного вʼязання тис.шт р 

14.19.19.60 Аксесуари до одягу і частини одягу або аксесуарів до одягу, трикотажні машинного або ручного в'язання 
(крім рукавичок, мітенок, шалей, шарфів, кашне, мантилій, вуалей) 

тис.грн р 

14.19.21 Одяг і аксесуари до одягу, крім трикотажних, для немовлят   

14.19.21.50 Одяг і аксесуари до одягу для дітей молодшого віку з текстильних матеріалів, крім трикотажних (для 
дітей зростом не більше 86 см), включаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми еластичні, 
верхній одяг, рукавички, рукавиці й мітенки 

тис.грн м, р 

14.19.21.50.А Одяг і аксесуари до одягу для дітей молодшого віку з текстильних матеріалів, крім трикотажних (для 
дітей зростом не більше 86 см), включаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми еластичні, 
верхній одяг, рукавички, рукавиці й мітенки 

тис.шт м, р 

14.19.22 Костюми спортивні, лижні, купальні та одяг інший, крім трикотажних   

14.19.22.10 Одяг інший (крім трикотажного), н.в.і.у., в тому числі жилети, комбінезони, спортивні та тренувальні 
костюми (крім лижних костюмів), чоловічий або хлопчачий 

тис.шт м, р 

14.19.22.20 Одяг інший (крім трикотажного), н.в.і.у, в тому числі жилети, комбінезони, спортивні та тренувальні 
костюми (крім лижних костюмів), жіночий або дівчачий 

тис.шт м, р 

14.19.22.30 Костюми лижні, крім трикотажних  тис.шт р 

14.19.22.40 Купальні костюми, крім трикотажних, чоловічі або хлопчачі тис.шт р 

14.19.22.50 Купальні костюми, крім трикотажних, жіночі або дівчачі тис.шт р 

14.19.23 Хустинки носові, шалі, шарфи, вуалі, краватки, хустки шийні, краватки-шарфи, рукавички й 
аксесуари до одягу готові інші; частини одягу чи аксесуарів до одягу, крім трикотажних, н.в.і.у. 

  

14.19.23.10 Хустинки носові  тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.19.23.33 Шалі, шарфи, кашне, вуалі й аналогічні вироби (крім трикотажних та виробів із шовку та відходів 

шовку) 
тис.шт р 

14.19.23.38 Шалі, шарфи, кашне, вуалі й аналогічні вироби із шовку та відходів шовку, крім трикотажних  тис.шт р 

14.19.23.53 Краватки, краватки-метелики та краватки-шарфи (крім трикотажних та виробів із шовку та відходів 
шовку) 

тис.шт р 

14.19.23.58 Краватки, краватки-метелики та краватки-шарфи із шовку та відходів шовку, крім трикотажних  тис.шт р 

14.19.23.70 Рукавички, рукавиці, мітенки (крім трикотажних) тис. пар м, р 

14.19.23.93 Інші аксесуари до одягу з текстильних матеріалів, н.в.і..у., крім трикотажних тис.грн р 

14.19.23.95 Частини одягу або аксесуарів до одягу з текстильних матеріалів (крім трикотажних, а також 
бюстгальтерів, корсетів, підв’язок, поясів, підтяжок) 

тис.грн р 

14.19.31 Аксесуари до одягу зі шкіри  натуральної або композиційної, крім рукавичок спортивних зі 
шкіри 

  

14.19.31.75 Рукавички, рукавиці, мітенки з натуральної або композиційної шкіри (крім спортивних та захисних 
професійного призначення) 

тис. пар м, р 

14.19.31.80 Ремені, патронташі з натуральної або композиційної шкіри тис.шт р 

14.19.31.90 Аксесуари до одягу з натуральної або композиційної шкіри (крім рукавичок, рукавиць, мітенок, ременів, 
патронташів) 

тис.грн. р 

14.19.32 Одяг, виготовлений із фетру чи матеріалів нетканих, з матеріалів текстильних із просоченням чи 
покриттям 

  

14.19.32.00 Одяг із фетру, повсті або нетканих матеріалів, текстильних тканин, просочених або з покриттям тис.шт м, р 

14.19.41 Форми капелюхів, заготовки та ковпаки для капелюхів із фетру; заготовки пласкі та циліндричні 
з фетру; напівфабрикати капелюхів, плетені чи виготовлені з’єднанням смуг будь-якого 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
матеріалу 

14.19.41.30 Болванки, тулії та ковпаки для капелюхів фетрові; заготовки для виготовлення капелюхів фетрові плоскі 
й циліндричні (включаючи з розрізами), крім із фіксованою формою та готовими крисами 

тис.шт р 

14.19.41.50 Напівфабрикати капелюхові, плетені чи виготовлені з’єднанням смуг будь-якого матеріалу (крім 
напівфабрикатів із фіксованою формою, готовими крисами, обрізаними кромками або з підкладками)  

тис.шт р 

14.19.42 Капелюхи й убори головні інші, з фетру або плетені,  чи виготовлені з'єднанням смужок з будь-
якого матеріалу, трикотажні або в'язані, з мережива чи іншого текстильного матеріалу, 
виготовлені з цільної заготовки; сітки для волосся 

  

14.19.42.30 Капелюхи та інші головні убори з фетру хутряного та вовняно-хутряного, вироблені з напівфабрикатів 
шляпних, заготовок плоских та циліндричних 

тис.шт м, р 

14.19.42.50 Капелюхи та інші головні убори плетені чи виготовлені шляхом зʼєднання смужок з різних матеріалів тис.шт м, р 
14.19.42.70 Капелюхи та інші головні убори, трикотажні або вʼязані, з мереживних полотен, з фетру вовняного або 

інших текстильних тканин, виготовлені з цільної заготовки (але не зі смужок); сітки для волосся з різних 
матеріалів 

тис.шт м, р 

14.19.43 Убори головні інші, крім уборів головних із гуми чи пластмас, уборів головних захисних та 
уборів головних з азбесту; стрічки для капелюхів, підкладки, чохли, каркаси та основи для 
капелюхів, козирки та ремені підборідні для уборів головних 

  

14.19.43.00 Убори головні інші, крім уборів головних з гуми або пластмаси, захисних головних уборів та головних 
уборів з азбесту; стрічки для капелюхів, підкладки, чохли, капелюшні каркаси, капелюшні основи, козирки 
і підборідні ремені для головних уборів 

тис.шт р 

14.19.99  Роботи, як частина виробництва одягу іншого й аксесуарів, виконані підрядником   

14.20 Вироби з хутра 

14.20.10  Предмети одягу, аксесуари до одягу та вироби інші, крім уборів головних, з хутра    

14.20.10.30  Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра (крім капелюхів та уборів головних інших)  тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.20.10.30.А Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра (крім капелюхів та уборів головних інших)  шт м, р 

14.20.10.90 Вироби з хутра (крім одягу, аксесуарів до одягу, капелюхів та уборів головних інших) тис.грн р 

14.20.99  Роботи, як частина виготовлення виробів з хутра, виконані підрядником   

14.31 Вироби панчішно-шкарпеткові  

14.31.10  Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні машинного та 
ручного вʼязання 

тис.пар м, р (Σ) 

14.31.10.33 Колготки із синтетичних волокон трикотажні машинного або ручного вʼязання з лінійною щільністю до 
67 децитекс 

тис.шт = 
тис.пар 

м, р 

14.31.10.35 Колготки із синтетичних волокон трикотажні машинного або ручного вʼязання з лінійною щільністю 67 
децитекс та більше 

тис.шт = 
тис.пар 

м, р 

14.31.10.37 Колготки з інших текстильних матеріалів трикотажні машинного або ручного вʼязання тис.шт = 
тис.пар 

м, р 

14.31.10.50 Панчішно-шкарпеткові вироби трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі, довжиною по 
коліно або такі, що закривають усю ногу, з лінійною щільністю менше 67 децитекс 

тис.пар р 

14.31.10.90 Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки) тис.пар м, р 

14.31.99  Роботи, як частина виготовлення виробів панчішно-шкарпеткових, виконані підрядником   

14.39 Одяг трикотажний і в’язаний, інший 

14.39.10  Светри, пуловери, кардигани, жилети та вироби подібні, трикотажні та вʼязані тис.шт м, р (Σ) 

14.39.10.31 Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани з вовни або з волосу тварин тонкого, чоловічі та 
хлопчачі (крім светрів та пуловерів з вмістом вовни ≥ 50% та вагою одного виробу ≥ 600 г) 

тис.шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
14.39.10.32 Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани з вовни або з волосу тварин тонкого, жіночі та дівчачі 

(крім светрів та пуловерів з вмістом вовни ≥ 50% та вагою одного виробу ≥ 600 г) 
тис.шт м, р 

14.39.10.33 Светри та пуловери з вмістом вовни ≥ 50% та вагою одного виробу ≥ 600 г  тис.шт м, р 

14.39.10.53 Светри та пуловери тонкі з мʼяким чи високим коміром з бавовни  тис.шт м, р 

14.39.10.55 Светри та пуловери тонкі з мʼяким чи високим коміром з синтетичних та штучних волокон тис.шт м, р 

14.39.10.61 Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани з бавовни, чоловічі та хлопчачі (крім светрів та 
пуловерів тонких з м'яким чи високим коміром) 

тис.шт р 

14.39.10.62 Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани з бавовни, жiночi та дiвчачi (крім светрів та пуловерів 
тонких з м'яким чи високим коміром) 

тис.шт р 

14.39.10.71 Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани із синтетичних та штучних волокон, чоловічі та 
хлопчачі (крім светрів та пуловерів тонких з м'яким чи високим коміром) 

тис.шт р 

14.39.10.72 Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани із синтетичних та штучних волокон, жіночі та дівчачі 
(крім светрів та пуловерів тонких з м'яким чи високим коміром) 

тис.шт м, р 

14.39.10.90 Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани з текстильних матеріалів інших (крім з вовни або з 
волосу тварин тонкого, бавовни, синтетичних та штучних волокон) 

тис.шт м, р 

14.39.99  Роботи, як частина виробництва одягу трикотажного та в’язаного, іншого, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
15.11 Шкури дублені та шкіра оздоблена; хутро вичинене чи фарбоване 

15.11.10 Шкурки хутряні дублені чи вичинені   

15.11.10.30 Шкурки хутряні дублені чи вичинені цілі незібрані, кроля, зайця або ягнят тис.шт р 

15.11.10.50 Шкурки хутряні дублені чи вичинені інші, крім шкурок кроля, зайця або ягнят тис.грн м, р 

15.11.10.50.А Шкурки хутряні дублені чи вичинені інші, крім шкурок кроля, зайця або ягнят тис.шт м, р 

15.11.21 Замша   

15.11.21.00 Замша (уключаючи комбіновану замшу) м2 р 

15.11.22 Шкіра лакова та шкіра дубльована з лаковою плівкою (ламінована); шкіра металізована   

15.11.22.00 Шкіра лакова; шкіра ламінована лакова та шкіра металізована м2 м, р 

15.11.31 Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, без волосяного покриву   

15.11.31.00  Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного покрову т м, р 

15.11.31.00.10 Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, з площею поверхні однією 2,6 м2 і менше, дублена, без 
подальшої обробки 

т м, р 

15.11.31.00.30 Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, з площею поверхні однієї 2,6 м2 і менше, оброблена після 
дублення, для взуття 

т р 

15.11.31.00.30.A Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, з площею поверхні однієї 2,6 м2 і менше, оброблена після 
дублення, для взуття 

м2 м, р 

15.11.31.00.90 Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, з площею поверхні однієї 2,6 м2 і менше, оброблена після 
дублення, для інших виробів  

т р 

15.11.31.00.90.A Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, з площею поверхні однієї 2,6 м2 і менше, оброблена після м2 м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
дублення, для інших виробів 

15.11.32 Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби, без волосяного покриву   

15.11.32.00 Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби без волосяного покрову т м, р 

15.11.32.00.10 Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби дублена, без подальшої обробки т м, р 

15.11.32.00.40 Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби, оброблена після дублення, двоєна (спилок), для взуття т р 

15.11.32.00.40.A Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби, оброблена після дублення, двоєна (спилок), для взуття м2 м, р 

15.11.32.00.80 Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби, оброблена після дублення чи оброблена під пергамент  т р 

15.11.32.00.80.A Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби, оброблена після дублення чи оброблена під пергамент м2 м, р 

15.11.33 Шкіра зі шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву   

15.11.33.00 Шкіра зі шкур тварин родини конячих без волосяного покрову т р 

15.11.41 Шкіра зі шкур овець та ягнят, без вовняного покриву   

15.11.41.30 Шкіра зі шкур овець та ягнят без вовняного покрову, дублена, без подальшої обробки (крім замші)  т р 

15.11.41.50 Шкіра зі шкур овець та ягнят без вовняного покрову, оброблена після дублення чи оброблена під 
пергамент (крім замші, шкіри лакової та лакової ламінованої та шкіри металізованої) 

м2 р 

15.11.42 Шкіра зі шкур кіз чи козенят, без волосяного покриву   

15.11.42.30 Шкіра зі шкур кіз або козенят без волосяного покрову, дублена або повторно дублена, але без подальшої 
обробки (крім замші) 

т р 

15.11.42.50  Шкіра зі шкур кіз або козенят без волосяного покрову, оброблена після дублення чи оброблена під 
пергамент (крім замші, шкіри лакової та лакової ламінованої  та шкіри металізованої) 

м2 р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
15.11.43 Шкіра зі шкур свиней   

15.11.43.30 Шкіра зі шкур свиней без волосяного покрову, дублена, без подальшої обробки т р 

15.11.43.50 Шкіра зі шкур свиней без волосяного покрову, оброблена після дублення чи оброблена під пергамент (крім 
шкіри лакової та лакової ламінованої та шкіри металізованої) 

м2 р 

15.11.51 Шкіра зі шкур тварин інших, без волосяного покриву   

15.11.51.00 Шкіра зі шкур тварин інших, без волосяного покрову т р 

15.11.52 Шкіра композиційна з основою зі шкіри натуральної чи волокон шкіряних   

15.11.52.00 Шкіра композиційна з основою зі шкіри натуральної чи волокон шкіряних у вигляді пластин, листів або 
стрічок 

м2 р 

15.11.99 Роботи, як частина виробництва шкур дублених і шкіри оздобленої, хутра вичиненого чи 
фарбованого, виконані підрядником 

  

15.12 Вироби дорожні, сумки та вироби подібні, вироби лимарно-сідельні 

15.12.11 Вироби лимарно-сідельні та упряж для будь-яких тварин, з будь-якого матеріалу   

15.12.11.00 Вироби лимарно-сідельні та упряж для будь-яких тварин, з будь-якого матеріалу (уключаючи вуздечки, 
посторонки, тромки, віжки, наколінники, намордники, сідельні подушки і сакви, попони для собак і 
подібні вироби) 

тис.грн м, р 

15.12.11.00.А Вироби лимарно-сідельні та упряж для будь-яких тварин, з будь-якого матеріалу (уключаючи вуздечки, 
посторонки, тромки, віжки, наколінники, намордники, сідельні подушки і сакви, попони для собак і 
подібні вироби) 

тис.шт м, р 

15.12.12  Вироби дорожні, сумки та вироби подібні зі шкіри натуральної чи композиційної, листів 
пластмасових, матеріалів текстильних, фібри (волокон) вулканізованої чи картону; набори 
дорожні для особистої гігієни, шиття або чищення взуття чи одягу 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
15.12.12.10 Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для 

документів, шкільні ранці та аналогічні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри 
лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів 

тис.шт м, р 

15.12.12.20 Сумки дамські зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних 
або інших матеріалів (уключаючи сумки без ручки) 

тис.шт м, р 

15.12.12.30 Предмети, призначені для носіння в кишені або сумці тис.грн м, р 

15.12.12.50 Вироби аналогічні інші, н.в.і.у. тис.грн м, р 

15.12.12.70 Дорожні набори, що використовуються для особистої гігієни, шиття або для чищення одягу чи взуття 
(крім манікюрних наборів) 

тис.шт р 

15.12.13 Ремінці (крім металевих), стрічки та браслети для годинників, призначених для носіння на собі, 
їх частини 

  

15.12.13.00 Ремінці, стрічки, браслети для годинників, їхні частини (уключаючи виготовлені з натуральної, 
композиційної шкіри або пластмаси; крім виготовлених з дорогоцінних металів, металу, покритих 
дорогоцінним металом) 

тис.шт р 

15.12.19 Вироби зі шкіри натуральної чи композиційної, інші (у т.ч. вироби для машин і пристроїв 
механічних, для інших технічних цілей), н.в.і.у. 

  

15.12.19.30 Вироби зі шкіри натуральної або композиційної, що використовуються в машинах чи механічних 
пристроях або для інших технічних цілей 

кг м, р 

15.12.19.60 Вироби зі шкіри натуральної або композиційної, н.в.і.у. тис.грн м, р 

15.12.99 Роботи, як частина виготовлення виробів дорожніх, сумок і виробів подібних, виробів лимарно-
сідельних, виконані підрядником 

  

15.20 Взуття 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
15.20.11 Взуття водонепроникне на підошві та з верхом із гуми чи пластмас, крім взуття із захисним 

металевим підноском 
  

15.20.11.00 Взуття водонепроникне з верхом з гуми або полімерних матеріалів, крім взуття із захисним металевим 
підноском 

тис.пар м, р 

15.20.12 Взуття на підошві та з верхом із гуми чи пластмас, крім взуття водонепроникного та 
спортивного 

тис.пар м, р (Σ) 

15.20.12.10 Сандалі з верхом із гуми або полімерних матеріалів (уключаючи з ремінцями та що взуваються через 
підйом навколо великого пальця ноги) 

тис.пар р 

15.20.12.31 Взуття з верхом із гуми або полімерних матеріалів, призначене для носіння на вулиці тис.пар м, р 

15.20.12.37 Тапочки та інше домашнє взуття на підошві та з верхом з гуми або полімерних матеріалів (уключаючи 
кімнатні та танцювальні тапочки, пантофлі без задника) 

тис.пар р 

15.20.13 Взуття з верхом зі шкіри натуральної, крім взуття спортивного, взуття із захисним металевим 
підноском та взуття спеціалізованого різного 

тис.пар м, р (Σ) 

15.20.13.30 Взуття на дерев’яній підошві з верхом зі шкіри (уключаючи сабо), крім взуття з внутрішніми устілками 
чи металевими підносками 

тис.пар р 

15.20.13.51 Взуття призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної чоловіче (уключаючи чоботи, 
півчоботи та черевики; крім водонепроникного взуття та взуття із захисним металевим підноском) 

тис.пар м, р 

15.20.13.52 Взуття призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної жіноче (уключаючи чоботи, 
півчоботи та черевики; крім водонепроникного взуття та взуття із захисним металевим підноском) 

тис.пар м, р 

15.20.13.53 Взуття призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної дитячі (уключаючи чоботи, 
півчоботи та черевики; крім водонепроникного взуття та взуття із захисним металевим підноском) 

тис.пар м, р 

15.20.13.61 Сандалі з верхом зі шкіри натуральної чоловічі (уключаючи з ремінцями та що взуваються через підйом 
навколо великого пальця ноги) 

тис.пар м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
15.20.13.62 Сандалі з верхом зі шкіри натуральної жіночі (уключаючи з ремінцями та що взуваються через підйом 

навколо великого пальця ноги) 
тис.пар м, р 

15.20.13.63 Сандалі з верхом зі шкіри натуральної дитячі (уключаючи з ремінцями та що взуваються через підйом 
навколо великого пальця ноги) 

тис.пар р 

15.20.13.70 Тапочки та інше домашнє взуття на підошві з гуми, матеріалів полімерних або шкіри та верхом зі 
шкіри натуральної (уключаючи кімнатні та танцювальні тапочки, пантофлі без задника) 

тис.пар р 

15.20.13.80 Взуття на підошві з дерева, корка чи інших матеріалів та з верхом зі шкіри натуральної (крім підошви зі 
шкіри, гуми чи полімерних матеріалів) 

тис.пар р 

15.20.14 Взуття з верхом із текстильних матеріалів, крім взуття спортивного  тис.пар м, р (Σ) 

15.20.14.44 Тапочки та інше домашнє взуття (уключаючи кімнатні та танцювальні тапочки, пантофлі без 
задника) 

тис.пар м, р 

15.20.14.45 Взуття на підошві з гуми, матеріалів полімерних або шкіри та верхом з текстильних матеріалів (крім 
тапочок та іншого домашнього взуття, спортивного взуття) 

тис.пар р 

15.20.14.46 Взуття з верхом з текстильних матеріалів інше (крім тапочок та іншого домашнього взуття, а також 
взуття на підошві з гуми, матеріалів полімерних або шкіри натуральної або композиційної) 

тис.пар м, р 

15.20.21 Взуття для тенісу, баскетболу, гімнастики, взуття тренувальне та  взуття подібне   

15.20.21.00 Взуття спортивне на підошві з гуми або матеріалів полімерних та верхом з текстильних матеріалів 
(уключаючи взуття для тенісу, баскетболу, гімнастики, тренувальне взуття і т. ін.) 

тис.пар м, р 

15.20.29 Взуття спортивне інше, крім черевиків лижних і черевиків для ковзанів    

15.20.29.00 Взуття спортивне інше (крім лижних черевиків і черевиків для ковзанярських видів спорту) тис.пар м, р 

15.20.31 Взуття із захисним металевим підноском тис.пар м, р (Σ) 

15.20.31.20 Взуття із захисним металевим підноском (уключаючи водонепроникне взуття) з підошвою та верхом з тис.пар р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
гуми або полімерних матеріалів 

15.20.31.50 Взуття із захисним металевим підноском на підошві з гуми, полімерних матеріалів або шкіри та верхом 
зі шкіри 

тис.пар м, р 

15.20.32 Взуття дерев’яне, взуття різне спеціалізоване та взуття інше, н.в.і.у.   

15.20.32.00 Взуття дерев’яне, різне спеціалізоване та інше, н.в.і.у. тис.пар м, р 

15.20.40 Частини взуття шкіряного; устілки змінні, устілки під пʼятку та деталі подібні; гетри, гамаші та 
вироби подібні, їх частини 

  

15.20.40.20 Верх взуття та його частини, крім елементів жорсткості, зі шкіри тис.грн м, р 

15.20.40.50 Верх взуття та його частини, крім елементів жорсткості, з інших матеріалів, крім шкіри тис.грн р 

15.20.40.80 Частини взуття, крім верху, з інших матеріалів тис.грн р 

15.20.99 Роботи, як частина виробництва взуття, виконані підрядником   

 
 



  
 

 
 
 
 

Розділ 16 
 

Деревина та вироби з деревини та корка, крім 
меблів; вироби з соломки та матеріалів рослинних 

для плетіння 
 



Розділ 16 Деревина та вироби з деревини та корка, крім меблів; вироби з соломки та матеріалів рослинних для плетіння  
 

 128

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.10 Деревина розпиляна чи стругана 

16.10.10 Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 
мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені 

тис.м3 м, р (Σ) 

16.10.10.10 Шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені (хрестоподібні шпали, перевідне 
брусся, мостові балки) 

тис.м3 р 

16.10.10.33 Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки 
більше 6 мм, з’єднана в шип, шліфована чи стругана 

тис.м3 р 

16.10.10.35 Деревина з ялини (Pіcea abіes Karst.) та смереки (Abіes alba Mіll.) тис.м3 р 

16.10.10.37 Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) тис.м3 р 

16.10.10.39 Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки 
більше 6 мм (крім з’єднаної в шип, струганої чи шліфованої та деревини із ялини (Pіcea abіes Karst.), 
смереки (Abіes alba Mіll.) та сосни (Pіnus sylvestrіs L.)) 

тис.м3 р 

16.10.10.50 Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи 
лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного покриття 
підлоги, дубових) 

тис.м3 р 

16.10.10.71 Деревина тропічних порід уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки 
більше 6 мм, з’єднана в шип чи шліфована або стругана 

тис.м3 р 

16.10.10.77 Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, стругані, незібрані, дубові 
(крім профільованих) 

тис.м2 р 

16.10.10.77А Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, стругані, незібрані, дубові 
(крім профільованих) 

тис.м3 р 

16.10.21 Деревина у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин (у т.ч. 
планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані, штапики та багети) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.10.21.10 Деревина хвойних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин, 

уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги незібрані 
т м, р 

16.10.21.50 Деревина листяних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин, 
уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги незібрані 

т м, р 

16.10.21.50.30 Деревина листяних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин (крім 
брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги)  

т м, р 

16.10.21.50.50 Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з 
деревини листяних порід 

т р 

16.10.21.50.50.А Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з 
деревини листяних порід 

тис.м2 м, р 

16.10.22 Вовна деревна; борошно деревне   

16.10.22.00 Вовна деревна; борошно деревне т р 

16.10.23 Стружка і тріска деревні т м, р (Σ) 

16.10.23.А Стружка і тріска деревні тис.м3 щілн р 

16.10.23.03 Стружка і тріска з деревини хвойних порід  т р 

16.10.23.05 Стружка і тріска з деревини листяних порід  т р 

16.10.31 Деревина начорно оброблена, фарбована, протравлена, просочена креозотом або іншими 
консервантами 

тис.м3 р 

16.10.31.16 Колоди з деревини хвойних м’яких порід для стовпів начорно оброблені, фарбовані, протравлені, 
просочені креозотом чи іншими консервантами 

тис.м3 р 

16.10.32 Шпали (хрестоподібні та інші) з деревини для залізничних чи трамвайних колій, просочені    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.10.32.00 Шпали (хрестоподібні та інші) з деревини для залізничних чи трамвайних колій, просочені  тис.м3 р 

16.10.39  Деревина начорно оброблена інша, у т.ч. розколоті жердини та кілки   

16.10.39.00 Деревина начорно оброблена інша, у т.ч. розколоті жердини (колоди) та кілки тис.м3 р 

16.10.91  Послуги із сушіння, просочування та хімічного оброблення деревини   

16.10.91.00  Послуги із сушіння, просочування та хімічного оброблення деревини (уключаючи протравлення, захист) тис.грн р 

16.10.99  Роботи, як частина виробництва деревини розпиляної чи струганої, виконані підрядником   

16.21 Фанера, плити та панелі з деревини, шпон 

16.21.11  Фанера клеєна, панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з бамбука   

16.21.11.00 Фанера клеєна, панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з бамбука м3 р 

16.21.12  Фанера клеєна, панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з деревини, інші м3 м, р (Σ) 

16.21.12.11 Фанера клеєна, яка складається виключно з листів деревини (крім бамбука), товщина кожного шару 6 мм 
і менше, яка має не менше одного зовнішнього шару з деревини тропічних порід 

м3 р 

16.21.12.14 Фанера клеєна, яка складається виключно з листів деревини (крім бамбука), товщина кожного шару 6 мм 
і менше, яка має не менше одного зовнішнього шару з деревини листяних порід  

м3 р 

16.21.12.17 Фанера клеєна, яка складається виключно з листів деревини (крім бамбука), товщина кожного шару 6 мм 
і менше, яка має не менше одного зовнішнього шару з деревини хвойних порід 

м3 р 

16.21.12.21 Панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з деревини: брускові, шаруваті та рейковi столярні 
плити 

м3 р 

16.21.12.24 Панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з деревини, крім брускових, шаруватих та рейкових 
столярних плит 

м3 р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.21.13  Плити деревностружковi та плити подібні з деревини чи з матеріалів дерев’янистих інших   

16.21.13.13 Плити деревностружкові та плити подібні з деревини м3 р (Σ) 

16.21.13.13.20 Плити деревностружкові та плити подібні з деревини, необроблені чи лише шліфовані м3 р 

16.21.13.13.20.А Плити деревностружкові та плити подібні з деревини, необроблені чи лише шліфовані м3 умов м, р 

16.21.13.13.60 Плити деревностружкові  та плити подібні з деревини, інші м3 м, р 

16.21.13.16 Орієнтовано-стружкові плити з деревини м3 р (Σ) 

16.21.13.16.20 Орієнтовано-стружкові плити з деревини, необроблені чи лише шліфовані м3 р 

16.21.13.16.20.А Орієнтовано-стружкові плити з деревини, необроблені чи лише шліфовані м3 умов м, р 

16.21.13.16.60 Орієнтовано-стружкові плити з деревини, інші м3 р 

16.21.13.19 Вафельні плити та плити подібні з деревини  м3 р (Σ) 

16.21.13.19.20 Вафельні плити та плити подібні з деревини, необроблені чи лише шліфовані м3 р 

16.21.13.19.20.А Вафельні плити та плити подібні з деревини, необроблені чи лише шліфовані м3 умов м, р 

16.21.13.19.60 Вафельні плити та плити подібні з деревини, інші м3 р 

16.21.13.50 Плити деревностружкові та плити подібні з матеріалів дерев’янистих (крім деревини) м3 р 

16.21.13.50.А Плити деревностружкові та плити подібні з матеріалів дерев’янистих (крім деревини) м3 умов р 

16.21.14  Плити деревноволокнисті з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших   

16.21.14.23 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
завтовшки 5 мм і менше 

тис.м2 р (Σ) 

16.21.14.23.20 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без тис.м2 р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
механічної обробки чи облицювання, завтовшки 5 мм і менше 

16.21.14.23.20.А Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без 
механічної обробки чи облицювання, завтовшки 5 мм і менше 

тис.м2 умов м, р 

16.21.14.23.60 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
інші, завтовшки 5 мм і менше 

тис.м2 р 

16.21.14.26 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
завтовшки більше 5 мм, але не більше 9 мм 

тис.м2 р (Σ) 

16.21.14.26.20 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без 
механічної обробки чи облицювання, завтовшки більше 5 мм, але не більше 9 мм  

тис.м2 р 

16.21.14.26.20.А Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без 
механічної обробки чи облицювання, завтовшки більше 5 мм, але не більше 9 мм 

тис.м2 умов м, р 

16.21.14.26.60 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
інші, завтовшки більше 5 мм, але не більше 9 мм 

тис.м2 р 

16.21.14.29 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
завтовшки більше 9 мм 

тис.м2 р (Σ) 

16.21.14.29.20 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без 
механічної обробки чи облицювання, завтовшки більше 9 мм 

тис.м2 р 

16.21.14.29.20.А Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без 
механічної обробки чи облицювання, завтовшки більше 9 мм 

тис.м2 умов м, р 

16.21.14.29.60 Плити деревноволокнисті середньої щільності (МДФ) з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
інші, завтовшки більше 9 мм 

тис.м2 р 

16.21.14.43 Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших 
(крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.21.14.43.20 Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без 

механічної обробки чи облицювання (крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 
тис.м2 р 

16.21.14.43.20.А Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, без 
механічної обробки чи облицювання (крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 умов м, р 

16.21.14.43.60 Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, інші 
(крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 р 

16.21.14.46 Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,5, але не більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів 
дерев’янистих інших (крім плит деревноволокниситх середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 р (Σ) 

16.21.14.46.20 Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,5, але не більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів 
дерев’янистих інших, без механічної обробки чи облицювання (крім плит деревноволокнистих середньої 
щільності (МДФ)) 

тис.м2 р 

16.21.14.46.20.А Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,5, але не більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів 
дерев’янистих інших, без механічної обробки чи облицювання (крім плит деревноволокнистих середньої 
щільності (МДФ)) 

тис.м2 умов м, р 

16.21.14.46.60 Плити деревноволокнисті щільністю більше 0,5, але не більше 0,8 г/см3  з деревини чи матеріалів 
дерев’янистих інших, інші (крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 р 

16.21.14.49 Плити деревноволокнисті щільністю не більше 0,5 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших 
(крім плит деревноволокниситх середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 р (Σ) 

16.21.14.49.20 Плити деревноволокнисті щільністю не більше 0,5 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
без механічної обробки чи облицювання (крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 р 

16.21.14.49.20.А Плити деревноволокнисті щільністю не більше 0,5 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
без механічної обробки чи облицювання (крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 умов м, р 

16.21.14.49.60 Плити деревноволокнисті щільністю не більше 0,5 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших, 
інші (крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)) 

тис.м2 р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.21.21  Шпон; листи для фанери клеєної та деревина інша, уздовж розпиляна, розділена на частини чи 

лущена, завтовшки 6 мм і менше 
м3 м, р 

16.21.21.10.01 Шпон лущений м3 м, р 

16.21.21.10.02 Шпон струганий м3 м, р 

16.21.21.10.02.А Шпон струганий тис.м2 м, р 

16.21.21.13 Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж розпиляна, розділена на частини чи лущена, 
завтовшки 6 мм і менше, з’єднана в шип, стругана і шліфована; дощечки для олівців 

м3 м, р 

16.21.21.18 Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж розпиляна, розділена на частини чи лущена, 
завтовшки 6 мм і менше (крім з’єднаної в шип, струганої і шліфованої) 

м3 м, р 

16.21.22  Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусів чи профілів   

16.21.22.00  Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусів чи профілів м3 м, р 

16.21.91  Послуги з оброблення плит і панелей   

16.21.99  Роботи, як частина виробництва фанери, плит і панелей з деревини, шпону, виконані 
підрядником 

  

16.22 Паркет щитовий 

16.22.10  Паркет щитовий тис.м2 м, р (Σ) 

16.22.10.30 Паркет дерев’яний щитовий для мозаїчних підлог  тис.м2 р 

16.22.10.60 Паркет дерев’яний щитовий (крім паркета для мозаїчних робіт) тис.м2 р 

16.22.99  Роботи, як частина виробництва паркету щитового, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.23 Конструкції будівельні з деревини інші та вироби столярні 

16.23.11  Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини шт м, р (Σ) 

16.23.11.А Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини м2 м, р (Σ) 

16.23.11.10 Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини шт р 

16.23.11.10.А Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини м2 р 

16.23.11.50 Двері та їх коробки та пороги, з деревини шт р 

16.23.11.50.А Двері та їх коробки та пороги, з деревини м2 р 

16.23.12  Опалубка для бетонних будівельних робіт, гонт і дранка покрівельні, з деревини   

16.23.12.00  Опалубка для бетонних будівельних робіт, гонт і дранка покрівельні, з деревини т р 

16.23.19  Вироби столярні та конструкції будівельні, з деревини, н.в.і.у.   

16.23.19.00  Вироби столярні та  конструкції будівельні, з деревини (крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей 
та їх коробок та порогів, паркета, опалубки для бетонних будівельних робіт, гонта і дранки 
покрівельних) 

т м, р 

16.23.19.00.А  Вироби столярні та  конструкції будівельні, з деревини (крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей 
та їх коробок та порогів, паркета, опалубки для бетонних будівельних робіт, гонта і дранки 
покрівельних) 

м3 м, р 

16.23.20  Споруди збірні з деревини   

16.23.20.00  Споруди збірні з деревини тис.грн р  

16.23.20.00.А  Споруди збірні з деревини шт м, р 

16.23.99  Роботи, як частина виробництва конструкцій будівельних із деревини інших та виробів   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
столярних, виконані підрядником 

16.24 Тара дерев’яна 

16.24.11  Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити, з деревини тис.шт м, р (Σ) 

16.24.11.33 Піддони плоскі та обичайки, з деревини тис.шт р 

16.24.11.35 Ящикові піддони та інші вантажні щити, з деревини (крім піддонів плоских) тис.шт р 

16.24.12  Бочки та iншi бондарні вироби, з деревини   

16.24.12.00  Бочки та iншi бондарні вироби, з деревини т м, р 

16.24.13  Тара дерев’яна інша та її частини т м, р 

16.24.13А Тара дерев’яна інша та її частини м3 м, р 

16.24.13.20 Ящики, коробки, тара гратчаста, барабани і тара подібна дерев’яна (крім кабельних барабанів) т р 

16.24.13.50 Барабани для кабелів, дерев’яні  т р 

16.24.99  Роботи, як частина виробництва тари дерев’яної, виконані підрядником   

16.29 Вироби з деревини інші; вироби з корка, соломки та матеріалів рослинних для плетіння 

16.29.11  Інструменти, корпуси та рукоятки інструментів, частини та рукоятки мітел і щіток, заготовки 
для виготовлення люльок, колодки та розтяжки взуття, з деревини 

кг р (Σ) 

16.29.11.30  Інструменти, корпуси та рукоятки інструментів, частини та рукоятки мітел і щіток, колодки та 
розтяжки взуття, з деревини 

кг м, р 

16.29.11.80 Заготовки з деревини або кореня начорно оброблені для виготовлення люльок кг р 

16.29.12  Посуд та прибори столові й кухонні, з деревини   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.29.12.00  Посуд та прибори столові й кухонні, з деревини кг м, р 

16.29.13  Вироби з мозаїкою та інкрустацією дерев’яні, футляри з деревини для ювелірних, ножових і 
подібних виробів, статуетки та прикраси iншi, з деревини 

  

16.29.13.00  Вироби з мозаїкою та інкрустацією дерев’яні, футляри з деревини для ювелірних, ножових і подібних 
виробів, статуетки та прикраси iншi, з деревини 

тис.грн р  

16.29.13.00.А  Вироби з мозаїкою та інкрустацією дерев’яні, футляри з деревини для ювелірних, ножових і подібних 
виробів, статуетки та прикраси iншi, з деревини 

кг м, р 

16.29.14  Рами дерев’яні для картин, фотографій, дзеркал чи подібних предметів, вироби з деревини інші    

16.29.14.20 Рами дерев’яні для картин, фотографій, дзеркал чи подібних предметів м м, р 

16.29.14.90 Вироби з деревини інші тис.грн р  

16.29.14.90.А Вироби з деревини інші т м, р (Σ) 

16.29.14.90.20 Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини т м, р 

16.29.14.90.20.А Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини тис.Гкал р 

16.29.14.90.80 Вироби з деревини інші , крім паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини т м, р 

16.29.21  Корок натуральний з видаленим зовнішнім шаром чи начорно оброблений або у вигляді блоків, 
плит, листiв чи смуг; корок подрібнений, гранульований чи розмелений; відходи корка 

кг р (Σ) 

16.29.21.30 Корок подрібнений, гранульований чи розмелений (крім натурального корка необробленого або підданого 
первинному обробленню); відходи корка 

кг р 

16.29.21.50 Корок натуральний з видаленим зовнішнім шаром чи начорно оброблений або у вигляді блоків, плит, 
листiв чи смуг 

кг р 

16.29.22  Вироби з корка натурального кг р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
16.29.22.50 Корки та засоби закупорювальні з корка натурального кг р 

16.29.22.90 Вироби з корка натурального інші кг р 

16.29.23  Блоки, плити, листи та смуги, плитки будь-якої форми, суцiльнi цилiндри, з корка 
агломерованого 

кг р (Σ) 

16.29.23.20 Корки та засоби закупорювальні, циліндричні, з корка агломерованого для закупорювання ігристих вин, у 
т.ч. корки із шайбами з натурального корка 

кг р 

16.29.23.50 Корки та засоби закупорювальні, циліндричні, з корка агломерованого (крім для закупорювання ігристих 
вин) 

кг р 

16.29.23.80 Блоки, плити, листи та смуги, плитки будь-якої форми, суцiльнi цилiндри або диски, з корка 
агломерованого  

кг р 

16.29.24  Корок агломерований; вироби з корка агломерованого, н.в.і.у.   

16.29.24.00  Корок агломерований; вироби з корка агломерованого, н.в.і.у. кг р 

16.29.25  Вироби із соломки, еспарто чи матеріалів для плетіння інших; кошики та вироби плетені   

16.29.25.00  Вироби із соломки, еспарто чи матеріалів для плетіння інших; кошики та вироби плетені кг м, р 

16.29.91  Послуги з перероблення деревини та корка (крім послуг з виробництва меблів), соломки та 
матеріалів рослинних для плетіння 

  

16.29.99  Роботи, як частина виробництва виробів з деревини інших, виробів з корка, соломки та 
матеріалів рослинних для плетіння, виконані підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
17.11 Маса паперова 

17.11.11 Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна розчинних сортів   

17.11.11.00 Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна розчинних сортів т м, р 

17.11.12 Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна, натронна чи сульфатна, крім целюлози розчинних 
сортів 

  

17.11.12.00 Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна, натронна чи сульфатна, крім целюлози розчинних сортів т м, р 

17.11.13 Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна, сульфітна, крім целюлози розчинних сортів   

17.11.13.00 Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна, сульфітна, крім целюлози розчинних сортів т м, р 

17.11.14 Целюлоза (маса паперова), одержана механічним способом; напівцелюлоза; целюлоза з інших 
волокнистих целюлозних матеріалів, крім деревини 

  

17.11.14.00 Целюлоза (маса паперова), одержана механічним способом; напівцелюлоза; целюлоза з інших 
волокнистих целюлозних матеріалів, крім деревини 

т м, р 

17.11.99 Роботи, як частина виробництва маси паперової, виконані підрядником   

17.12 Папір і картон 

17.12.11 Папір газетний у рулонах чи аркушах   

17.12.11.00 Папір газетний у рулонах чи аркушах т м, р 

17.12.12 Папір і картон ручного виготовлення   

17.12.12.00 Папір і картон ручного виготовлення у рулонах чи аркушах т м, р 

17.12.13 Папір-основа та картон-основа для фото-, термо- чи електрочутливого паперу; папір-основа для   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
копіювального паперу; папір-основа для шпалер 

17.12.13.00 Папір-основа та картон-основа некрейдовані для фото-, термо- чи електрочутливого паперу; папір-
основа для копіювального паперу некрейдована; папір-основа для шпалер некрейдована 

т м, р 

17.12.14 Папір і картон графічного призначення інші т м, р (Σ) 

17.12.14.10 Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, масова частка механічних волокон 10% і менше, 
щільністю менше 40 г/м2 

т р 

17.12.14.35 Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, масова частка механічних волокон 10% і менше, 
щільністю не менше 40, але не більше 150 г/м2, у рулонах 

т р 

17.12.14.39 Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, масова частка механічних волокон 10% і менше, 
щільністю не менше 40, але не більше 150 г/м2, в аркушах 

т р 

17.12.14.50 Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, масова частка механічних волокон 10% і менше, 
щільністю більше 150 г/м2 

т р 

17.12.14.70 Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, масова частка механічних волокон більше 10% т р 

17.12.20 Папір для виготовлення  гігієнічних або косметичних серветок, рушників, пелюшок, скатертин, 
вата целюлозна і полотно з волокон целюлозних  

т м, р (Σ) 

17.12.20.30 Вата целюлозна побутового та санітарно-гігієнічного призначення в рулонах завширшки більше 36 см 
чи прямокутних (квадратних) аркушах розміром однієї сторони більше 36 см у розгорнутому вигляді 

т р 

17.12.20.55 Папір побутового та санітарно-гігієнічного призначення крепований або полотно з волокна целюлозного 
в рулонах завширшки більше 36 см чи прямокутних (квадратних) аркушах розміром однієї сторони 
більше 36 см у розгорнутому вигляді, щільністю кожного шару 25 г/м2 і менше 

т р 

17.12.20.57 Папір побутового та санітарно-гігієнічного призначення крепований або полотно з волокна целюлозного 
в рулонах завширшки більше 36 см чи прямокутних (квадратних) аркушах розміром однієї сторони 
більше 36 см у розгорнутому вигляді, щільністю кожного шару більше 25 г/м2 

т р 



Розділ 17 Папір та вироби з паперу  
 

142 
 

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 
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17.12.20.90 Папір побутового та санітарно-гігієнічного призначення інший т р 

17.12.31 Папір „крафт-лайнер” (картон тарний) невибілений некрейдований   

17.12.31.00 Папір "крафтлайнер" (картон тарний) невибілений некрейдований, у рулонах чи аркушах т м, р 

17.12.32 Папір „крафт-лайнер” (картон тарний) некрейдований інший   

17.12.32.00 Папір "крафтлайнер" (картон тарний) некрейдований, у рулонах чи аркушах (крім невибіленого) т м, р 

17.12.33 Папір для гофрування з напівцелюлози   

17.12.33.00 Папір для гофрування з напівцелюлози т м, р 

17.12.34 Папір вторинний (регенерований) для гофрування та папір для гофрування інший    

17.12.34.00 Папір вторинний (регенерований) для гофрування та папір для гофрування інший  т м, р 

17.12.35 Папір „тест-лайнер” (картон регенерований для плоских шарів картону гофрованого) т м, р (Σ) 

17.12.35.20 Тест-лайнер (картон регенерований для плоских шарів картону гофрованого) некрейдований, щільністю 
150 г/м2 і менше, у рулонах чи аркушах 

т р 

17.12.35.40 Тест-лайнер (картон регенерований для плоских шарів картону гофрованого) некрейдований, щільністю 
більше 150 г/м2, у рулонах чи аркушах 

т р 

17.12.41 Крафт-папір некрейдований; крафт-папір для мішків, крепований або гофрований т м, р (Σ) 

17.12.41.20 Крафт-папір для мішків некрейдований невибілений (крім для писання, друкування або інших графічних 
робіт) 

т р 

17.12.41.40 Крафт-папір для мішків некрейдований інший (крім невибіленого, для писання, друкування або інших 
графічних робіт) 

т р 

17.12.41.60 Крафт-папір та картон некрейдовані, щільністю 150 г/м2 і менше (крім крафт-лайнеру, крафт-паперу т р 
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Код Назва 
Одиниця 
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Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
для мішків, для писання, друкування або інших графічних робіт) 

17.12.41.80 Крафт-папір для мішків некрейдований, крепований або гофрований, у рулонах чи аркушах т р 

17.12.42 Папір обгортковий сульфітний і папір некрейдований інший (крім паперу для писання, 
друкування чи іншого графічного призначення) 

т м, р (Σ) 

17.12.42.20 Папір обгортковий сульфітний, у рулонах чи аркушах т р 

17.12.42.40 Папір та картон некрейдовані інші, н.в.і.у., щільністю 150 г/м2 і менше, у рулонах чи аркушах (крім 
паперу для писання, друкування чи іншого графічного призначення) 

т р 

17.12.42.60 Папір та картон некрейдовані інші, н.в.і.у., щільністю більше 150, але менше 225 г/м2, у рулонах чи 
аркушах (крім паперу для писання, друкування чи іншого графічного призначення) 

т р 

17.12.42.80 Папір та картон некрейдовані інші, н.в.і.у., щільністю 225 г/м2 і більше, у рулонах чи аркушах (крім 
паперу для писання, друкування чи іншого графічного призначення) 

т р 

17.12.43 Папір і картон фільтрувальні; папір-основа та картон-основа для покрівельного картону т м, р (Σ) 

17.12.43.30 Папір і картон фільтрувальні некрейдовані, у рулонах чи аркушах т р 

17.12.43.60 Папір-основа та картон-основа для покрівельного картону некрейдовані, у рулонах чи аркушах т р 

17.12.44 Папір сигаретний, крім  нарізаного за розміром і у формі книжечок або трубок   

17.12.44.00 Папір сигаретний, крім  нарізаного за розміром і у формі книжечок або трубок, у рулонах завширшки 
більше 5 см 

т м, р 

17.12.51 Картон некрейдований із сірим зворотом    

17.12.51.10 Картон некрейдований із сірим зворотом  т м, р 

17.12.59 Картон некрейдований інший   
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
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1 2 3 4 
17.12.59.10 Картон некрейдований інший т м, р 

17.12.60 Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, восківка та калька, папір лощений прозорий або 
напівпрозорий інший 

  

17.12.60.00 Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, восківка та калька, папір лощений прозорий або 
напівпрозорий інший 

т м, р 

17.12.71 Папір і картон багатошарові без поверхневого покриття або непросочені   

17.12.71.00 Папір і картон багатошарові без поверхневого покриття або непросочені т м, р 

17.12.72 Папір і картон креповані, гофровані, тиснені або перфоровані   

17.12.72.00 Папір і картон креповані, гофровані, тиснені або перфоровані т м, р 

17.12.73 Папір і картон для писання, друкування або іншого графічного призначення, крейдовані 
каоліном або іншими неорганічними речовинами 

т м, р (Σ) 

17.12.73.36 Папір та картон крейдовані, які використовуються як основа для паперу або картону фото-, термо-, 
електрочутливого, масова частка механічних волокон 10% і менше, щільністю 150 г/м2 і менше;папір та 
картон крейдовані для писання, друкування або іншого графічного призначення, масова частка 
механічних волокон 10% і менше 

т р 

17.12.73.60 Папір крейдований легковаговий (тонкий) для писання, друкування або іншого графічного призначення, 
масова частка механічних волокон більше 10% 

т р 

17.12.73.75 Папір та картон крейдовані інші для писання, друкування або іншого графічного призначення, масова 
частка механічних волокон більше 10%, у рулонах 

т р 

17.12.73.79 Папір та картон крейдовані інші для писання, друкування або іншого графічного призначення, масова 
частка механічних волокон більше 10%, в аркушах 

т р 

17.12.74 Крафт-папір (крім паперу для писання, друкування або іншого графічного призначення), 
крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами 
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17.12.74.00 Крафт-папір (крім паперу для писання, друкування або іншого графічного призначення), крейдований 

каоліном або іншими неорганічними речовинами 
т м, р 

17.12.75 Крафт-картон (крім картону для писання, друкування або іншого графічного призначення), 
крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами 

  

17.12.75.00 Крафт-картон (крім картону для писання, друкування або іншого графічного призначення), крейдований 
каоліном або іншими неорганічними речовинами 

т м, р 

17.12.76 Папір копіювальний, папір самокопіювальний і папір копіювальний чи перебивний інший, у 
рулонах чи аркушах 

  

17.12.76.00  Папір копіювальний, папір самокопіювальний і папір копіювальний чи перебивний інший, у рулонах чи 
аркушах 

т м, р 

17.12.77 Папір, картон, вата целюлозна та полотно з волокна целюлозного, крейдовані, просочені, 
покриті, з пофарбованою поверхнею або віддрукованим на поверхні рисунком, у рулонах чи 
аркушах 

т м, р (Σ) 

17.12.77.10 Папір та картон гудроновані, бітуміновані чи асфальтовані, у рулонах чи аркушах т р 

17.12.77.33 Папір та картон самоклейні, у рулонах чи аркушах т р 

17.12.77.35 Папір та картон прогумовані, у рулонах чи аркушах (крім самоклейних) т р 

17.12.77.55 Папір та картон з покриттям, просочені чи ламіновані полімерними матеріалами (крім клеїв), вибілені, 
щільністю більше 150 г/м2, у рулонах чи аркушах 

т р 

17.12.77.59 Папір та картон з покриттям, просочені чи ламіновані полімерними матеріалами  інші, у рулонах чи 
аркушах (крім клеїв, вибілених паперу та картону, щільністю більше 150 г/м2) 

т р 

17.12.77.70 Папір та картон з покриттям або просоченням з воску, парафіну, стеарину, олії чи гліцерину, у рулонах 
чи аркушах 

т р 
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17.12.77.80 Папір, картон, вата з целюлози та полотно з волокна целюлозного з покриттям інші, н.в.і.у. т р 

17.12.78 Картон із сірим зворотом (крім картону для писання, друкування чи іншого графічного 
призначення), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами 

т м, р (Σ) 

17.12.78.20 Крафт-папір та картон крейдовані з однією або двох сторін каоліном або іншими неорганічними 
речовинами у рулонах чи прямокутних (квадратних) аркушах будь-якого розміру (крім тих, які 
використовуються для писання, друкування чи іншого графічного призначення; вибілених рівномірно по 
всій масі і в яких більше 95% від загальної маси волокна складають деревні волокна, одержані хімічним 
способом) 

т р 

17.12.78.50 Папір та картон крейдовані багатошарові інші т р 

17.12.79 Картон інший (крім картону для писання, друкування чи іншого графічного призначення), 
крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами 

т м, р (Σ) 

17.12.79.53 Папір та картон крейдовані багатошарові зі всіма вибіленими шарами т р 

17.12.79.55 Папір та картон крейдовані багатошарові з одним вибіленим зовнішнім шаром т р 

17.12.79.70 Папір та картон крейдовані з однієї або двох сторін каоліном чи іншими неорганічними речовинами, у 
рулонах чи аркушах (крім багатошарових та тих, які використовуються для писання, друкування чи 
іншого графічного призначення) 

т р 

17.12.99  Роботи, як частина виробництва паперу та картону, виконані підрядником   

17.21 Папір і картон гофровані, тара з паперу і картону 

17.21.11 Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах   

17.21.11.00  Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах т м, р 

17.21.11.00.А Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах тис.м2 м, р 



Розділ 17 Папір та вироби з паперу  
 

147 
 

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
17.21.12 Мішки та пакети з паперу т м, р (Σ) 

17.21.12.А Мішки та пакети з паперу тис.шт м, р 

17.21.12.30 Мішки та пакети пакувальні з паперу, картону, вати целюлозної або полотна з волокна целюлозного з 
днищем завширшки 40 см і більше 

т р 

17.21.12.50 Мішки та пакети пакувальні з паперу, картону, вати целюлозної або полотна з волокна целюлозного, 
інші (крім мішків та пакетів з днищем завширшки 40 см і більше) 

т р 

17.21.13 Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих   

17.21.13.00 Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих т м, р 

17.21.13.00.А Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих тис.м2 м, р 

17.21.14 Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих   

17.21.14.00 Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих т м, р 

17.21.15 Коробки для картотек, лотки для листів, ящики для зберігання документів та вироби подібні, що 
використовують в офісах, магазинах або подібних закладах, з паперу 

т м, р (Σ) 

17.21.15.30 Вироби пакувальні інші з паперу та картону н.в.і.у., включаючи конверти для грамплатівок т р 

17.21.15.50 Коробки для картотек, лотки для листів, ящики для зберігання документів і подібні вироби, що 
використовуються в установах, магазинах або в подібних цілях, з паперу або картону 

т р 

17.21.99  Роботи, як частина виробництва паперу та картону гофрованих, тари з паперу та картону, 
виконані підрядником 

  

17.22 Вироби господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення з паперу  

17.22.11 Папір туалетний, хустинки носові, серветки і рушники косметичні та гігієнічні, скатертини й 
серветки для столу, з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокон 

т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
целюлозних 

17.22.11.20 Папір туалетний (у рулонах завширшки 36 см і менше або розрізаний за розміром або формою) т м, р 

17.22.11.20.А Папір туалетний (у рулонах завширшки 36 см і менше або розрізаний за розміром або формою) тис.рул м, р 

17.22.11.40 Хустинки носові, серветки косметичні з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокна 
целюлозних 

т р 

17.22.11.60 Рушники для рук з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокна целюлозного т м, р 

17.22.11.80 Скатертини та серветки для столу з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокна 
целюлозного 

т м, р 

17.22.12 Прокладки й тампони санітарно-гігієнічного призначення, пелюшки і підгузки дитячі та вироби 
санітарно-гігієнічні подібні, одяг і аксесуари одягу, з маси паперової, паперу, вати целюлозної 
або полотна з волокон целюлозних 

т м, р (Σ) 

17.22.12.10 Прокладки і тампони гігієнічні, пелюшки і підгузки дитячі та вироби санітарно-гігієнічні подібні, з вати т м, р 

17.22.12.20 Прокладки і тампони гігієнічні та вироби санітарно-гігієнічні подібні з маси паперової, паперу, вати 
целюлозної або полотна з волокна целюлозного 

т м, р 

17.22.12.30 Пелюшки і підгузки  дитячі та вироби санітарно-гігієнічні подібні з маси паперової, паперу, вати 
целюлозної або полотна з волокна целюлозного (крім паперу туалетного, прокладок і тампонів 
гігієнічних та виробів санітарно-гігієнічних подібних) 

т м, р 

17.22.12.40 Вата та інші вироби з вати (крім вати за позицією 21.20.24.40 (А)) т м, р 

17.22.12.40.20 Вата бавовняна та з інших текстильних матеріалів санітарно-гігієнічного та медичного призначення 
(крім технічного призначення) 

т р 

17.22.12.50 Одяг і аксесуари одягу, з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокна целюлозного 
(крім носових хустинок, головних уборів) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
17.22.12.90 Вироби побутового, санітарно-гігієнічного та медичного призначення з маси паперової, паперу, вати 

целюлозної або полотна з волокна целюлозного, інші, н.в.і.у. 
т р 

17.22.13 Підноси, тарелі, тарілки, чашки та вироби подібні, з паперу або картону   

17.22.13.00 Підноси, тарелі, тарілки, чашки та вироби подібні, з паперу або картону т р 

17.22.99 Роботи, як частина виготовлення виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного 
призначення з паперу, виконані підрядником 

  

17.23 Вироби канцелярські паперові 

17.23.11 Папір копіювальний, папір самокопіювальний,  папір копіювальний або перебивний інший; 
трафарети для копіювальних апаратів і форми офсетні, з паперу; папір гумований або клейкий  

  

17.23.11.00 Папір копіювальний, папір самокопіювальний, папір копіювальний або перебивний інший; трафарети для 
копіювальних апаратів і форми офсетні, з паперу; папір гумований або клейкий  

т м, р 

17.23.12 Конверти, листівки-секретки, неілюстровані поштові листівки та картки для листування, з 
паперу чи картону; коробки, сумки, футляри та набори поштові для писання, з паперу чи 
картону, що містять паперові канцелярські вироби  

т м, р (Σ) 

17.23.12.30 Конверти з паперу чи картону т р 

17.23.12.50 Листівки-секретки, неілюстровані поштові листівки та картки для листування, з паперу чи картону т р 

17.23.12.70 Коробки, сумки, футляри, набори поштові для писання з паперу чи картону, що містять паперові 
канцелярські вироби 

т р 

17.23.13  Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, 
вироби канцелярські інші, з паперу чи картону 

т м, р (Σ) 

17.23.13.13 Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
17.23.13.15 Книжки записні, блокноти для листів та записів, з паперу чи картону т р 

17.23.13.17 Щоденники з паперу чи картону т р 

17.23.13.19 Книги розписок, книги адресні, книги телефонні, книжки з копіювальними аркушами, з паперу чи 
картону (крім щоденників) 

тис.грн р  

17.23.13.19.А Книги розписок, книги адресні, книги телефонні, книжки з копіювальними аркушами, з паперу чи 
картону (крім щоденників) 

т р 

17.23.13.30 Зошити з паперу чи картону т м, р 

17.23.13.50 Швидкозшивачі (оправи знімні), папки, обкладинки з паперу чи картону (крім обкладинок для книг) т р 

17.23.13.70 Бланки і формуляри ділові, самокопіювальні та набори копіювальні поаркушно прокладені, з паперу чи 
картону 

т р 

17.23.13.80 Альбоми для зразків, колекцій, марок або фотографій, з паперу чи картону т р 

17.23.13.90 Бювари та обкладинки для книг, з паперу чи картону тис.грн р 

17.23.13.90.А Бювари та обкладинки для книг, з паперу чи картону т р 

17.23.14 Папір і картон інші для писання, друкування чи іншого графічного призначення, друковані, 
тиснені або перфоровані 

  

17.23.14.00 Папір і картон інші для писання, друкування чи іншого графічного призначення, тиснені або перфоровані т м, р 

17.23.99 Роботи, як частина виготовлення виробів канцелярських паперових, виконані підрядником   

17.24 Шпалери 

17.24.11 Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір прозорий для вікон   

17.24.11.00 Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір прозорий для вікон т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
17.24.11.00.А Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір прозорий для вікон тис.умов.куск м, р 

17.24.12 Вироби текстильні для покриття стін    

17.24.12.00 Вироби текстильні для покриття стін  т м, р 

17.24.99 Роботи, як частина виробництва шпалер, виконані підрядником   

17.29 Вироби з паперу та картону інші 

17.29.11 Етикетки з паперу чи картону т м, р (Σ) 

17.29.11.20 Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані, самоклейні т р 

17.29.11.40 Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані інші (крім самоклейних) т р 

17.29.11.60 Етикетки з паперу чи картону самоклейні інші (крім друкованих) т р 

17.29.11.80 Етикетки та ярлики з паперу чи картону інші (крім самоклейних та друкованих) т р 

17.29.12 Блоки, плити і пластини фільтрувальні, з маси паперової    

17.29.12.00 Блоки, плити і пластини фільтрувальні, з маси паперової т р 

17.29.19 Папір сигаретний; бобіни, котушки, шпулі та основи для намотування подібні; папір і картон 
фільтрувальні; вироби з паперу та картону інші, н.в.і.у. 

т р (Σ) 

17.29.19.10 Папір сигаретний у рулонах завширшки 5 см і менше і у формі книжечок або трубок т м, р 

17.29.19.20 Бобіни, котушки, шпулі та основи для намотування подібні, з паперової маси, паперу чи картону для 
намотування текстильного прядива 

т р 

17.29.19.30 Бобіни, котушки, шпулі та основи для намотування подібні, з паперової маси, паперу чи картону, інші 
(крім для намотування текстильного прядива) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність  

1 2 3 4 
17.29.19.51 Папір і картон фільтрувальні, розрізані за формою т р 

17.29.19.55 Папiр чи картон розграфлені для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках т p 

17.29.19.57 Литі чи пресовані вироби з паперової маси т м, р 

17.29.19.85 Вироби з паперу та картону інші, н.в.і.у. т р 

17.29.99 Роботи, як частина виготовлення виробів з паперу та картону інших, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
18.11 Послуги з друкування газет 

18.11.10 Послуги з друкування газет, журналів і видань періодичних, які виходять щонайменше чотири 
рази на тиждень 

  

18.11.10.00 Газети, журнали і видання періодичні, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень, віддруковані т м, р 

18.11.10.00.А Газети, журнали і видання періодичні, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень, віддруковані тис. прим. 4-
шпальт. газет 

ф. А2 

м, р 

18.12 Послуги з друкування іншої продукції 

18.12.11 Послуги з друкування поштових марок, гербових (акцизних) марок, документів суворого обліку, 
кредитних карток з мікрочіпами (смарт-карток), банківських чеків і бланків цінних паперів 
інших і виробів подібних 

  

18.12.11.00 Поштові марки, гербові (акцизні) марки, документи суворого обліку, кредитні картки з мікрочіпами 
(смарт-картки), банківські чеки і бланки цінних паперів інші і вироби подібні, віддруковані 

т м, р 

18.12.12 Послуги з друкування рекламних каталогів, проспектів, плакатів та іншої друкованої рекламної 
продукції 

  

18.12.12.30 Каталоги рекламні, віддруковані т р 

18.12.12.50 Проспекти, плакати та інша рекламна продукція, віддрукована (крім каталогів рекламних) т м, р 

18.12.12.50.А Проспекти, плакати та інша рекламна продукція, віддрукована (крім каталогів рекламних) тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 

18.12.13 Послуги з друкування газет, журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох 
разів на тиждень 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
18.12.13.00 Газети, журнали та видання періодичні, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані т м, р (Σ) 

18.12.13.00.30 Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані т р 

18.12.13.00.30.А Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані тис. прим. 4-
шпальт. газет 

ф. А2 

м, р 

18.12.13.00.50 Журнали та видання періодичні, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані т р 

18.12.13.00.50.А Журнали та видання періодичні, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 

18.12.14 Послуги з друкування книг, географічних, гідрографічних і подібних карт усіх видів, 
репродукцій, креслень та фотографій, поштових листівок 

  

18.12.14.07 Книги, брошури, листівки та подібна продукція, у вигляді окремих аркушів, віддруковані т м, р 

18.12.14.07.А Книги, брошури, листівки та подібна продукція, у вигляді окремих аркушів, віддруковані тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 

18.12.14.14 Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів) т м, р 

18.12.14.14.А Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів) тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 

18.12.14.21 Книги-картинки, книги для розмальовування чи розфарбовування, дитячі, віддруковані т м, р 

18.12.14.21.А Книги-картинки, книги для розмальовування чи розфарбовування, дитячі, віддруковані тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
18.12.14.28 Словники, енциклопедії, віддруковані  т м, р 

18.12.14.35 Карти (мапи) географічні, гідрографічні або подібні усіх видів у вигляді книг, віддруковані т м, р 

18.12.14.42 Карти (мапи) географічні, гідрографічні або подібні усіх видів, віддруковані (крім у вигляді книг) т м, р 

18.12.14.42.А Карти (мапи) географічні, гідрографічні або подібні усіх видів, віддруковані (крім у вигляді книг) тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 

18.12.14.49 Поштові листівки, ілюстровані чи ні, віддруковані т м, р 

18.12.14.56 Листівки вітальні, інформаційні, з особистими повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з 
конвертами або без конвертів, з прикрасами чи без прикрас, віддруковані 

т м, р 

18.12.14.56.А Листівки вітальні, інформаційні, з особистими повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з 
конвертами або без конвертів, з прикрасами чи без прикрас, віддруковані 

тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 

18.12.14.63 Репродукції, гравюри, креслення та фотографії, віддруковані  т р 

18.12.15 Послуги з друкування на етикетках та ярликах   

18.12.16 Послуги з друкування безпосередньо на пластику, склі, металі, деревині та кераміці    

18.12.16.00.00 Послуги з друкування безпосередньо на пластику, склі, металі, деревині та кераміці  тис.грн р 

18.12.19 Послуги з друкування продукції іншої, н.в.і.у.    

18.12.19.10 Календарі усіх видів, уключаючи блокові календарі, віддруковані  т м, р 

18.12.19.10.А Календарі усіх видів, уключаючи блокові календарі, віддруковані  тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
18.12.19.20 Партитури музичні (уключаючи шрифтом Брайля), віддруковані т р 

18.12.19.30 Картинки перебивні (декалькоманія), віддруковані т м, р 

18.12.19.30.А Картинки перебивні (декалькоманія), віддруковані тис.арк-
відб.прив. до 
ф. 60х90 

м, р 

18.12.19.90 Продукція інша, н.в.і.у, віддрукована  т р 

18.13 Послуги з підготовки до друкування та тиражування 

18.13.10 Послуги з підготовки до друкування   

18.13.10.00 Послуги з підготовки до друкування (компонування, підготовка друкарських форм та пластин, набір та 
фотонабір) 

тис.грн р 

18.13.20 Форми та циліндри друкарські, засоби друкарські інші, що використовують для друкування   

18.13.20.00 Форми та циліндри друкарські, засоби друкарські інші, що використовують для друкування тис.шт p 

18.13.30 Послуги поліграфічні допоміжні   

18.13.30.00 Послуги поліграфічні інші тис.грн р 

18.14 Послуги брошурувально-палітурні та пов’язані з ними послуги 

18.14.10 Послуги брошурувально-палітурні та пов’язані з ними послуги   

18.14.10.10 Послуги з брошурування та оздоблення книг та подібної продукції (фальцювання, компонування, 
зшивання, склеювання, підрізування, переплетіння) 

тис.грн р 

18.14.10.30 Послуги з брошурування та оздоблення брошур, журналів, каталогів, зразків та рекламних матеріалів 
(фальцювання, компонування, зшивання, склеювання, підрізування, переплетення) 

тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
18.14.10.50 Послуги палітурні з брошурування та оздоблення продукції іншої, включаючи оздоблення друкованих 

паперових чи картонних виробів 
тис.грн р 

18.20 Послуги з тиражування звуко-, відеозаписів та програмного забезпечення 

18.20.10 Послуги з тиражування звукозаписів   

18.20.10.10 Звукозаписи на грамплатівках, відтворені тис.грн р  

18.20.10.10.А Звукозаписи на грамплатівках, відтворені тис.шт р 

18.20.10.30 Звукозаписи на стрічках магнітних завширшки 4 мм і менше, відтворені тис.грн р  

18.20.10.30.А Звукозаписи звукозаписів на стрічках магнітних завширшки 4 мм і менше, відтворені тис.шт р 

18.20.10.50 Звукозаписи на стрічках магнітних завширшки більше 4, але не більше 6,5 мм, відтворені тис.грн р 

18.20.10.50.А Звукозаписи на стрічках магнітних завширшки більше 4, але не більше 6,5 мм, відтворені тис.шт р 

18.20.10.70 Звукозаписи на компакт-дисках, відтворені тис.грн р  

18.20.10.70.А Звукозаписи на компакт-дисках, відтворені тис.шт м, р 

18.20.20 Послуги з тиражування відеозаписів   

18.20.20.50 Відеозаписи на стрічках магнітних завширшки більше 6,5 мм, відтворені тис.грн р  

18.20.20.50.А Відеозаписи на стрічках магнітних завширшки більше 6,5 мм, відтворені тис.шт м, р 

18.20.20.70 Відеозаписи на відеодисках та носіях відеоінформації інших, відтворені тис.грн р  

18.20.20.70.А Відеозаписи на відеодисках та носіях відеоінформації інших, відтворені тис.шт м, р 

18.20.30 Послуги з тиражування програмного забезпечення   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
18.20.30.30 Записи програмних засобів і даних на стрічках магнітних завширшки 4 мм і менше, відтворені тис.грн р  

18.20.30.30.А Записи програмних засобів і даних на стрічках магнітних завширшки 4 мм і менше, відтворені тис.шт р 

18.20.30.50 Записи програмних засобів і даних на стрічках магнітних завширшки більше 4 мм, відтворені тис.грн р 

18.20.30.50.А Записи програмних засобів і даних на стрічках магнітних завширшки більше 4 мм, відтворені тис.шт р 

18.20.30.70 Записи програмних засобів і даних на інших носіях інформації машиночитальних, відтворені тис.грн р  

18.20.30.70.А Записи програмних засобів і даних на інших носіях інформації машиночитальних, відтворені тис.шт р 
 
 
 



 
 

  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Розділ 19 
 

Кокс і продукти нафтоперероблення  
 



Розділ 19 Кокс і продукти нафтоперероблення   
 

 164

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
19.10 Кокс і коксопродукти 

19.10.10 Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного, вугілля бурого та торфу; вугілля ретортне   

19.10.10.00.30 Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного; кокс газовий тис.т м, р 

19.10.10.00.31 Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного, отриманий шляхом карбонізації при високій температурі вугілля 
коксівного 

тис.т м, р 

19.10.10.00.31.А Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного, отриманий шляхом карбонізації при високій температурі вугілля 
коксівного 

тис.Гкал р 

19.10.10.00.32 Кокс газовий (продукт переробки газу) тис.т р 

19.10.10.00.32.А Кокс газовий (продукт переробки газу) тис.Гкал р 

19.10.10.00.33 Кокс для виробництва електродів тис.т, р 

19.10.10.00.50 Кокс і напівкокс із вугілля бурого тис.т р 

19.10.10.00.70 Кокс і напівкокс із торфу; вугілля ретортне тис.т р 

19.10.10.00.71 Вугілля ретортне тис.т р 

19.10.10.00.72 Кокс і напівкокс із торфу тис.т р 

19.10.20 Смоли кам’яновугільні, буровугільні або торф’яні; смоли мінеральні інші   

19.10.20.00.00 Смоли кам’яновугільні, буровугільні або торф’яні; смоли мінеральні інші тис.т м, р 

19.10.20.00.00.А Смоли кам’яновугільні, буровугільні або торф’яні; смоли мінеральні інші тис.Гкал р 

19.10.30 Пек і кокс пековий   

19.10.30.00 Пек і кокс пековий, отриманий з кам’яновугільної смоли або з інших мінеральних смол т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
19.10.99 Роботи, як частина виробництва коксу та коксопродуктів, виконані підрядником   

19.20 Продукти нафтоперероблення 

19.20.11 Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з вугілля кам’яного    

19.20.11.00.00 Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з вугілля кам’яного тис.т м, р 

19.20.11.00.00.А Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з вугілля кам’яного тис.Гкал р 

19.20.12 Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з вугілля бурого    

19.20.12.00.00  Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з вугілля бурого  тис.т м, р 

19.20.12.00.00.А  Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з вугілля бурого  тис.Гкал р 

19.20.13 Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з торфу   

19.20.13.00.00 Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з торфу  тис.т м, р 

19.20.13.00.00.А Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з торфу  тис.Гкал р 

19.20.20.00.00 Первинна переробка нафти (у т.ч. газового конденсату) тис.т м, р 

19.20.21 Бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний   

19.20.21.00.40 Бензин авіаційний тис.т м, р 

19.20.21.00.50  Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше тис.т м, р 

19.20.21.00.60 Паливо моторне сумішеве з вмістом спиртів або їх сумішей від 5% до 30% тис.т м, р 

19.20.21.00.61 Паливо моторне сумішеве з вмістом біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішей від 5% 
до 30% 

тис.т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
19.20.21.00.70  Бензин моторний з вмістом свинцю більше 0,013 г/л тис.т м, р 

19.20.22 Паливо для реактивних двигунів типу бензину   

19.20.22.00.00 Паливо для реактивних двигунів типу бензину тис.т м, р 

19.20.23 Дистиляти нафтові легкі, фракції легкі інші, н.в.і.у. тис.т м, р (Σ) 

19.20.23.00.10 Уайт-спірит та бензини спеціальні інші тис.т р 

19.20.23.00.30 Дистиляти нафтові легкі для специфiчних процесiв переробки тис.т р 

19.20.23.00.50 Дистиляти нафтові легкі для хiмiчних перетворень у процесах тис.т р 

19.20.23.00.90 Дистиляти нафтові легкі інші тис.т р 

19.20.23.00.91 Дистиляти нафтові легкі для виробництва бензинів моторних тис.т м, р 

19.20.24 Гас   

19.20.24.00.00 Гас (крім палива для реактивних двигунів типу гасу) тис.т р 

19.20.25 Паливо для реактивних двигунів типу гасу   

19.20.25.00.00 Паливо для реактивних двигунів типу гасу тис.т м, р 

19.20.26 Газойлі (паливо дизельне) тис.т м, р (Σ) 

19.20.26.00.30 Газойлі для специфiчних процесiв переробки тис.т р 

19.20.26.00.50 Газойлі для хiмiчних перетворень у процесах тис.т р 

19.20.26.00.70 Газойлі для інших цілей тис.т р 

19.20.26.00.71 Паливо дизельне для транспорту автомобільного і залізничного (без вмісту складних ефірів жирних тис.т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
кислот олій та жирів) 

19.20.26.00.72 Паливо дизельне сумішеве з вмістом складних ефірів жирних кислот олій та жирів тис.т м, р 

19.20.26.00.73 Газойлі, які використовуються для опалення і виробництва пару тис.т р 

19.20.27 Дистиляти нафтові середні; фракції середні інші, н.в.і.у.   

19.20.27.00.00 Дистиляти нафтові середні; фракції середні інші, н.в.і.у тис.т р 

19.20.28 Мазути паливні важкі, н.в.і.у. тис.т м, р (Σ) 

19.20.28.00.30 Мазути паливні важкі для специфiчних процесiв переробки тис.т р 

19.20.28.00.50 Мазути паливні важкі для хiмiчних перетворень у процесах тис.т р 

19.20.28.00.70 Мазути паливні важкі для інших цілей тис.т р 

19.20.28.00.71 Мазути паливні важкі, з вмістом сірки 1% і менше тис.т р 

19.20.28.00.72 Мазути паливні важкі, з вмістом сірки більше 1% тис.т р 

19.20.29 Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, н.в.і.у. тис.т м, р (Σ)  

19.20.29.00.30 Оливи, мастила нафтові та дистиляти нафтові важкі інші для специфiчних процесiв переробки тис.т р 

19.20.29.00.50 Оливи, мастила нафтові та дистиляти нафтові важкі інші для хiмiчних перетворень у процесах тис.т р 

19.20.29.00.70 Оливи, мастила нафтові та дистиляти нафтові важкі інші для інших цілей тис.т р 

19.20.29.00.71 Оливи моторні, компресорні та турбінні тис.т р 

19.20.29.00.79 Оливи, мастила нафтові та дистиляти нафтові важкі інші тис.т р 

19.20.31 Пропан і бутан скраплені   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
19.20.31.00.00 Пропан і бутан скраплені тис.т м, р 

19.20.32 Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн, гази нафтові інші та вуглеводні газоподібні, крім газу 
природного 

  

19.20.32.00.00 Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн і гази нафтові інші та вуглеводні газоподібні, крім газу природного тис.т м, р 

19.20.32.00.00.А Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн і гази нафтові інші та вуглеводні газоподібні, крім газу природного тис.Гкал р 

19.20.41 Вазелін нафтовий; парафін; воски нафтові та інші  тис.т м, р (Σ) 

19.20.41.00.10 Вазелін нафтовий (петролатум) тис.т р 

19.20.41.00.20 Парафін нафтовий тис.т м, р 

19.20.41.00.30 Озокерит нафтовий тис.т р 

19.20.41.00.90 Воски нафтові інші та подібна продукція тис.т р 

19.20.42 Кокс нафтовий; бітум нафтовий та інші залишки перероблення нафти та нафтопродуктів    

19.20.42.00.40 Кокс нафтовий (уключаючи сланцевий) тис.т м, р 

19.20.42.00.50 Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий) тис.т м, р 

19.20.42.00.51 Бітум нафтовий дорожній  тис.т м, р 

19.20.42.00.59 Бітум нафтовий іншого призначення тис.т р 

19.20.42.00.70 Залишки перероблення нафти та нафтопродуктів інші, одержані з бiтумiнозних порiд тис.т р 

19.20.99 Роботи, як частина виробництва продуктів нафтоперероблення, виконані підрядником    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.11 Гази промисловi 

20.11.11 Водень, аргон, гази інертні, азот і кисень тис.м3 м, р (Σ) 

20.11.11.20 Аргон  тис.м3 р 

20.11.11.30 Гази інертні (крім аргону) тис.м3 р 

20.11.11.50 Водень тис.м3 р 

20.11.11.60 Азот тис.м3 р 

20.11.11.70 Кисень тис.м3 р 

20.11.12 Діоксид вуглецю та сполуки кисневі неметалів неорганічні інші т м, р (Σ) 

20.11.12.30 Діоксид вуглецю т р 

20.11.12.50 Триоксид сірки (сірчаний ангідрид), триоксид миш'яку т р 

20.11.12.70 Оксиди азоту т р 

20.11.12.90 Сполуки неметалiв кисневi неорганiчнi iншi (крім триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); триоксиду 
миш'яку, оксиду азоту, дiоксиду кремнiю, дiоксиду сiрки, діоксиду вуглецю) 

т р 

20.11.13 Повiтря рідке та стиснене   

20.11.13.00 Повiтря рідке та стиснене тис.т м, р 

20.11.99 Роботи, як частина виробництва газів промислових, виконані підрядником   

20.12 Барвники та пiгменти 

20.12.11 Оксид і пероксид цинку; оксид титану   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.12.11.30 Оксид і пероксид цинку т м, р 

20.12.11.50 Оксид титану т TiO2 р 

20.12.12 Оксиди та гідроксиди хрому, марганцю, свинцю та міді   

20.12.12.00 Оксиди та гідроксиди хрому, марганцю, свинцю та міді кг м, р 

20.12.19 Оксиди, пероксиди та гідроксиди металів інших кг м, р (Σ) 

20.12.19.10 Оксиди і гідроксиди заліза; природнi пiгменти, якi мiстять 70 % i бiльше оксиду залiза кг р 

20.12.19.30 Оксиди та гiдроксиди кобальту, оксиди кобальту технічні кг р 

20.12.19.50 Оксиди та гідроксиди літію, ванадію і нікелю; оксид германію та діоксид цирконію кг р 

20.12.19.73 Оксиди та гiдроксиди молiбдену  кг р 

20.12.19.75 Оксиди сурми кг р 

20.12.19.90 Основи неорганiчнi iншi; оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв iнших, н.в i.у. кг р 

20.12.21 Барвники синтетичні органічні та препарати, виготовлені на їх основі; продукти синтетичні 
органічні, що їх використовують як флуоресцентні відбілювачі або люмінофори; лаки кольорові 
та препарати, виготовлені на їх основі 

т м, р (Σ) 

20.12.21.10 Барвники дисперснi та препарати на їх основi т р 

20.12.21.20 Барвники кислотнi та протравні, препарати на їх основi т р 

20.12.21.30 Барвники основнi та препарати на їх основi т р 

20.12.21.40 Барвники прямi та препарати на їх основi т р 

20.12.21.50 Речовини фарбувальні синтетичні органічні інші т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.12.21.60 Продукти синтетичні органічні, які використовують як флуоресцентні відбілювачі або люмінофори т р 

20.12.21.70 Барвники рослинного чи тваринного походження та препарати на їх основi (включаючи екстракти 
фарбувальні; крім вугілля тваринного походження) т р 

20.12.22 Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі; ефіри прості та складні та похідні 
інші; барвники рослинного чи тваринного походження 

  

20.12.22.50 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефіри прості і складні та iншi похiднi  т р 

20.12.22.70 Барвники рослинного чи тваринного походження та препарати на їх основi (включаючи екстракти 
фарбувальні; крім вугілля тваринного походження) 

т р 

20.12.23 Речовини дубильні синтетичні органічні; речовини дубильні неорганічні; препарати дубильні; 
препарати ферментні для попереднього дублення 

  

20.12.23.30 Речовини дубильнi синтетичні органiчнi  т р 

20.12.23.50 Речовини дубильні неорганiчнi; препарати дубильні; препарати ферментні для попереднього дублення т р 

20.12.24 Барвники, н.в.і.у.; продукти неорганічні, що їх використовують як люмінофори т м, р 

20.12.24.15 Пiгменти та препарати на основi діоксиду титану, якi мiстять 80% i бiльше діоксиду титану т TiO2 м, р 

20.12.24.19 Пігменти та препарати на основi діоксиду титану (крім тих, які мiстять 80% i бiльше діоксиду 
титану) т TiO2 р 

20.12.24.50 Барвники інші; пігменти та препарати на основі неорганічних чи мінеральних фарбувальних речовин; 
продукти неорганічні, що їх використовують як люмінофори 

т р 

20.12.99 Роботи, як частина виробництва барвників і пігментів, виконані підрядником   

20.13 Речовини хімічні основні неорганічні інші 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.13.11 Уран збагачений і плутоній та їх сполуки    

20.13.11.00.00 Уран збагачений і плутоній та їх сполуки т р 

20.13.12 Уран збіднений і торій та їх сполуки   

20.13.12.00.00 Уран збіднений і торій та їх сполуки т р 

20.13.13 Елементи, ізотопи та їх сполуки, радіоактивні інші; сплави, дисперсії, керамічні вироби та 
суміші, що містять елементи, ізотопи чи сполуки радіоактивні 

  

20.13.13.00.00 Елементи, ізотопи та їх сполуки, радіоактивні інші; сплави, дисперсії, керамічні вироби та суміші, що 
містять елементи, ізотопи чи сполуки радіоактивні 

т р 

20.13.14 Елементи паливні (твели), неопромінені, для ядерних реакторів   

20.13.14.00.00 Елементи паливні (твели), неопромінені, для ядерних реакторів т р 

20.13.21 Металоїди (неметали) т м, р (Σ) 

20.13.21.11 Хлор т р 

20.13.21.16 Йод; фтор; бром т р (Σ) 

20.13.21.16.10 Йод т р 

20.13.21.16.30 Фтор т р 

20.13.21.16.50 Бром т р 

20.13.21.20 Сiрка сублiмована та осаджена; сірка колоїдна т р 

20.13.21.30 Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, н.в.i.у.) т р 

20.13.21.40 Бор; телур т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.13.21.50 Кремній т р 

20.13.21.80 Фосфор; миш’як; селен т р (Σ) 

20.13.21.80.10 Фосфор т р 

20.13.21.80.30 Миш’як т р 

20.13.21.80.50 Селен т р 

20.13.22 Сполуки неметалів з галогенами чи сіркою т р (Σ) 

20.13.22.35 Хлориди та оксид хлориду фосфору  т р 

20.13.22.37 Галогеніди, галогенід-оксиди неметалiв інші (крім хлоридів та оксиду хлориду фосфору) т р 

20.13.22.60 Сульфiди неметалiв, трисульфiд фосфору технiчний т р 

20.13.23 Метали лужні та лужноземельні; метали рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть   

20.13.23.00 Метали лужні та лужноземельні; метали рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть кг р (Σ) 

20.13.23.00.10 Натрій та метали лужні кг р 

20.13.23.00.20 Кальцiй кг р 

20.13.23.00.30 Стронцiй та барiй кг р 

20.13.23.00.40 Метали рідкісноземельні, скандiй, iтрiй кг р 

20.13.23.00.50 Ртуть кг р 

20.13.24 Хлорид водню; олеум; пентаоксид діфосфору; кислоти неорганічні інші; діоксид кремнію та 
діоксид сірки 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.13.24.13 Хлорид водню (соляна кислота)  т HCl р 

20.13.24.13.A Хлорид водню (соляна кислота)  т м, р 

20.13.24.15 Кислота хлорсульфонова т р 

20.13.24.34 Кислота сірчана; олеум т Н2SO4 м, р 

20.13.24.34.A Кислота сірчана; олеум т м, р 

20.13.24.34.10 Кислота сірчана т м, р 

20.13.24.53 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)) т P2O5 р 

20.13.24.55 Кислота фосфорна (ортофосфорна) та полiфосфорнi кислоти т P2O5 м, р 

20.13.24.60 Оксиди бору, кислоти борні, кислоти неорганiчнi, крiм фториду водню т р 

20.13.24.73 Фторид водню (кислота плавікова) кг HF р 

20.13.24.75 Дiоксид кремнiю т SiO2 р 

20.13.24.77 Дiоксид сiрки т SO2 р 

20.13.25 Оксиди, гідроксиди і пероксиди; гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі   

20.13.25.25 Гідроксид натрію (сода каустична) у твердому вигляді тис.т NaOH р 

20.13.25.27 Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (їдкий натрій або сода рідка) тис.т NaOH м, р 

20.13.25.27.А Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (їдкий натрій або сода рідка) тис. т м, р 

20.13.25.30 Гідроксид калію (їдкий калій) тис.т KOH р 

20.13.25.50 Пероксиди натрiю та калію тис.т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.13.25.60 Гiдроксид та пероксид магнію; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю i барiю тис.т р 

20.13.25.70 Гiдроксид алюмінію т Al2O3 р 

20.13.25.80 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солі тис.т р 

20.13.31 Галогеніди металів  т м, р 

20.13.31.10 Фториди, фторсилiкати, фторалюмiнати та солі фтору комплексні інші т F р 

20.13.31.30 Хлориди (крім хлориду амонiю) т м, р 

20.13.31.50 Хлоридоксиди та хлоридгідроксиди міді та металів інших т р 

20.13.31.70 Бромiди та оксиди бромiдiв, йодиди та оксиди йодидiв т м, р 

20.13.32 Гiпохлорити, хлорати i перхлорати т м, р 

20.13.32.30 Гiпохлорити; гiпохлорит кальцію технічний; хлорити; гiпобромiти т Cl м, р 

20.13.32.50 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати т р 

20.13.41 Сульфіди, сульфіти та сульфати т м, р 

20.13.41.10 Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу; дитіоніти і сульфоксилати т р 

20.13.41.33 Сульфіти т Na2S2O5 м, р 

20.13.41.35 Тіосульфати т р 

20.13.41.51 Сульфати барію й алюмінію т м, р 

20.13.41.57 Сульфати інші (крім сульфатів алюмінію та барію) т м, р 

20.13.41.73 Галун (сіль) т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.13.41.75 Пероксосульфати (персульфати) т р 

20.13.42 Фосфінати, фосфонати, фосфати, поліфосфати та нітрати (крім нітрату калію)   

20.13.42.10 Нітрати (крім нітрату калію) т N р 

20.13.42.20 Фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти) т р 

20.13.42.30 Фосфати моно- та динатрію кг P2O5 р 

20.13.42.40 Гідроортофосфат кальцію (фосфат дикальцію) кг P2O5 р 

20.13.42.70 Трифосфат натрію (триполiфосфати натрiю) кг P2O5 р 

20.13.42.80 Фосфати (крім гідроортофосфату кальцію (фосфату дикальцію) та фосфату моно- та динатрію) та 
поліфосфати (крім трифосфату натрію (триполiфосфату натрiю)) 

т р 

20.13.43 Карбонати    

20.13.43.10 Карбонат динатрiю (сода кальцинована) тис.т Na2CO3 р 

20.13.43.10.A Карбонат динатрiю (сода кальцинована) тис.т м, р 

20.13.43.20 Гiдрокарбонат натрiю (бiкарбонат натрію) т м, р 

20.13.43.40 Карбонат кальцiю т р 

20.13.43.90 Карбонати інші т р 

20.13.51 Солі оксометалевих чи пероксометалевих кислот; метали дорогоцінні в колоїдному стані   

20.13.51.10 Манганiти, манганати та перманганати; молібдати; вольфрамати т р 

20.13.51.25 Хромати та дихромати; пероксохромати т р 



Розділ 20 Речовини хімічні та продукти хімічні  
 

 178

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.13.51.75 Солі оксометалевих та пероксометалевих кислот (крім хроматів, дихроматів, пероксохроматів, 

манганiтів, манганатів, перманганатів, молібдатів, вольфраматів) 
т м, р 

20.13.51.83 Hiтрат срiбла т р 

20.13.51.85 Метали дорогоцiннi в колоїдному стані; сполуки й амальгами із металів дорогоцінних, крім нітрату 
срібла 

т р 

20.13.52 Сполуки неорганічні, н.в.і.у., у т.ч. вода дистильована; амальгами, крім амальгам із металів 
дорогоцінних 

т м, р (Σ) 

20.13.52.50 Вода дистильована і кондуктометрична та вода подібної чистоти т р 

20.13.52.70 Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, визначеного хімічного складу, крім амальгам т р 

20.13.52.75 Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, невизначеного хімічного складу, крім амальгам т р 

20.13.52.90 Сполуки неорганічні інші, н.в.і.у; амальгами (крім води дистильованої і кондуктометричної та води 
подібної чистоти, повiтря рідкого та стисненого, амальгам із металів дорогоцінних) 

т р 

20.13.61 Ізотопи, н.в.і.у., та їхні сполуки (у т.ч. вода важка)   

20.13.61.00 Ізотопи, н.в.і.у., та їхні сполуки (у т.ч. вода важка) кг р 

20.13.62 Ціаніди, оксиди ціанідів та ціаніди комплексні; фульминати, ціанати та тіоціанати; силікати; 
борати; перборати; солі неорганічних кислот чи пероксокислот інші 

т м, р 

20.13.62.20 Цiанiди, оксиди цiанiдiв та цiанiди комплекснi  т р 

20.13.62.30 Борати; пероксоборати (перборати) кг B2O3 р 

20.13.62.40 Силiкати, силiкати лужних металiв технiчні т SiO2 м, р 

20.13.62.70 Силiкати подвiйнi чи комплекснi т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.13.62.80 Cолi неорганiчних кислот чи пероксокислот інші, включаючи фульминати, ціанати та  тіоціанати (крім 

азидів і силікатів подвійних або комплексних) 
т р 

20.13.63 Пероксид водню   

20.13.63.00 Пероксид водню кг H2O2 р 

20.13.64 Фосфіди, карбіди, гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди т м, р (Σ) 

20.13.64.50 Карбiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу т р 

20.13.64.80 Фосфіди (крім ферофосфору), гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди, визначеного або 
невизначеного хімічного складу (крім карбідів) 

т р 

20.13.65 Сполуки металів рідкісноземельних, ітрію або скандію   

20.13.65.00 Сполуки металiв рiдкісноземельних, iтрiю або скандiю чи сумішей цих металiв кг р 

20.13.66 Сірка рафінована, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної   

20.13.66.00 Сірка рафінована (крім сірки необробленої, сублімованої, осадженої та колоїдної) т м, р 

20.13.67 Пірити заліза випалені   

20.13.67.00 Пiрити заліза випалені (залізний колчедан випалений) кг р 

20.13.68 Кварц п’єзоелектричний; камені дорогоцінні чи напівдорогоцінні, штучні чи реконструйовані 
інші, необроблені 

  

20.13.68.00 Кварц п’єзоелектричний; камені дорогоцінні чи напівдорогоцінні, штучні чи реконструйовані інші, 
необроблені або просто розпиляні чи грубо обтесані 

г р 

20.13.99 Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних неорганічних інших, виконані 
підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14 Речовини хімічні основні органічні інші 

20.14.11 Вуглеводні ациклічні т м, р (Σ) 

20.14.11.20 Вуглеводнi ациклiчнi насиченi т р 

20.14.11.30 Етилен, чистотою 95 об.% і більше т р 

20.14.11.40 Пропен (пропiлен), чистотою 90 об.% і більше т р 

20.14.11.50 Бутен (бутилен) та його iзомери т р 

20.14.11.60 1,3-Бутадієн та ізопрен т р 

20.14.11.90 Вуглеводнi ациклiчнi ненасиченi інші, н.в.i.у. (крім етилену, пропену, бутену, 1,3-бутадіену та ізопрену) т р 

20.14.12 Вуглеводнi циклiчнi т м, р (Σ) 

20.14.12.13 Циклогексан  т м, р 

20.14.12.15 Циклани, циклени та циклотерпени (крiм циклогексану) т р 

20.14.12.23 Бензол, чистотою 95 мас.% і більше т р 

20.14.12.25 Толуол, чистотою 95 мас.% і більше т р 

20.14.12.43 Орто-ксилол (з вмістом ізомерів ксилолу 95 мас.% і більше) т р 

20.14.12.45 Пара-ксилол (з вмістом ізомерів ксилолу 95 мас.% і більше) т р 

20.14.12.47 Мета-ксилол та змiшанi iзомери ксилолу (з вмістом ізомерів ксилолу 95 мас.% і більше) т р 

20.14.12.50 Стирол т р 

20.14.12.60 Етилбензол т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.12.70 Кумол т р 

20.14.12.90 Вуглеводні циклічні інші т р 

20.14.13 Хлоровані похідні вуглеводнів ациклічних т м, р (Σ) 

20.14.13.13 Хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) т р 

20.14.13.15 Метиленхлорид (дихлорметан) т р 

20.14.13.23 Хлороформ (трихлорметан)  т р 

20.14.13.25 Тетрахлорид вуглецю  т р 

20.14.13.53 1,2-Дихлоретан (дихлорид етилену)  т р 

20.14.13.57 Хлоровані похiднi вуглеводнiв ациклiчних насичені інші, н.в.і.у т р 

20.14.13.71 Хлорид вiнiлу (хлоретилен) т р 

20.14.13.74 Трихлоретилен; тетрахлоретилен (перхлоретилен) т р 

20.14.13.79 Хлоровані похiднi вуглеводнiв ациклiчних ненасиченi (крім хлорид вiнiлу (хлоретилену), трихлоретилену; 
тетрахлоретилену (перхлоретилену)) 

т р 

20.14.14 Сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані чи негалогеновані т м, р (Σ) 

20.14.14.50 Похідні вуглеводнів, які містять тільки сульфогрупи; їх солі та ефіри етилові т р 

20.14.14.70 Похідні вуглеводнів, які містять тільки нітро- та нітрозогрупи т р 

20.14.14.90 Похідні вуглеводнів (крім тих, які містять тільки сульфогрупи; їх солі та ефіри етилові; та які містять 
тільки нітро- та нітрозогрупи) 

т р 

20.14.19 Похідні вуглеводнів інші т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.19.10 Похідні вуглеводнів ациклічних фторовані, бромовані чи йодовані т р 

20.14.19.30 Похідні вуглеводнів ациклічних галогеновані, які містять 2 і більше атомів галогенів т р 

20.14.19.50 Похідні цикланових (циклоалканових), цикленових (циклоалкенових) чи циклотерпенових вуглеводнів, 
галогеновані 

т р 

20.14.19.70 Похідні ароматичних вуглеводнів галогеновані т р 

20.14.21 Спирти жирні технічні   

20.14.21.00 Спирти жирнi технiчнi т м, р 

20.14.22 Спирти одноатомні т м, р (Σ) 

20.14.22.10 Метанол (спирт метиловий) т р 

20.14.22.20 1-пропанол (спирт пропiловий) та 2-пропанол (спирт iзопропiловий) т р 

20.14.22.30 1-бутанол (спирт н-бутиловий) т р 

20.14.22.40 Бутаноли іншi (крім 1-бутанолу (спирт н-бутилового)) т р 

20.14.22.63 Октанол (спирт октиловий) та його iзомери т р 

20.14.22.65 Спирт лауриловий, цетиловий, стеариновий; спирти одноатомні насичені інші (крім метанолу, спирту 
пропілового та ізопропілового, спирту н-бутилового, бутанолів інших, октанолів) 

т р 

20.14.22.70 Спирти одноатомні ненасичені т р 

20.14.23 Діоли (двохатомні спирти), спирти багатоатомні, спирти циклічні та їх похідні т м, р (Σ) 

20.14.23.10 Етиленглiколь (етандiол) т р 

20.14.23.20 Пропiленглiколь (1,2-пропандiол) т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.23.33 D-глюцит (сорбіт) т р 

20.14.23.39 Дiоли (гліколі) інші та багатоатомнi спирти інші (крім етиленгліколю, пропіленгліколю, D-глюциту) т р 

20.14.23.50 Похiднi спиртів ациклічних галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані т р 

20.14.23.60 Гліцерол (глiцерин чистотою 95 мас.% і більше), включаючи глiцерин синтетичний (крім сирого 
гліцерину) 

т р 

20.14.23.73 Спирти циклановi, цикленовi чи циклотерпеновi та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або 
нітрозовані 

т р 

20.14.23.75 Cпирти ароматичні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані т р 

20.14.24 Феноли; фенолоспирти та похідні фенолів т м, р (Σ) 

20.14.24.10 Монофеноли т р 

20.14.24.33 4,4-iзопропiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi т р 

20.14.24.39 Поліфеноли та їх солі (крім 4,4-iзопропiлiдендифенолу); фенолоспирти т р 

20.14.24.50 Похідні фенолів і фенолоспиртів, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані т р 

20.14.31 Кислоти монокарбонові жирні технічні; олії кислотні після рафінування т м, р (Σ) 

20.14.31.20 Кислота стеаринова технічна т р 

20.14.31.30 Кислота олеїнова технічна т р 

20.14.31.50 Кислоти жирнi технiчнi талової олії т р 

20.14.31.95 Кислоти монокарбонові жирні технічні дистильовані (крім кислоти стеаринової, олеїнової та кислоти 
жирної технічної талової олії) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.31.97 Кислоти монокарбонові жирні технічні інші (крім кислоти стеаринової, олеїнової, талової олії, 

дистильованої) 
т р 

20.14.32 Кислоти монокарбонові ациклічні насичені та їх похідні т м, р (Σ) 

20.14.32.15 Етилацетат т р 

20.14.32.19 Ефіри складні оцтової кислоти інші (крім етилацетату) т р 

20.14.32.20 Кислоти моно-, ди-, трихлороцтова, пропiонова, масляна, валерiанова, їх солi та складнi ефiри т р 

20.14.32.35 Кислоти пальмітинова, стеаринова; їх солі та складні ефіри т р 

20.14.32.50 Кислота мурашина; її солі та складні ефіри т р 

20.14.32.71 Кислота оцтова т р 

20.14.32.77 Ангiдрид оцтовий т р 

20.14.32.78 Солi оцтової кислоти  т р 

20.14.32.80 Кислоти лауринова та iншi, їх солi та складнi ефiри т р 

20.14.33 Кислоти монокарбонові ненасичені, цикланові, цикленові чи циклотерпенові ациклічні 
полікарбонові кислоти та їхні похідні 

т м, р (Σ) 

20.14.33.10 Кислота акрилова та її солi, кислоти монокарбонові інші т р 

20.14.33.20 Ефiри складнi акрилової кислоти т р 

20.14.33.30 Кислота метакрилова та її солi т р 

20.14.33.40 Ефiри складнi метакрилової кислоти т р 

20.14.33.50 Кислоти олеїнова, лiнолева та лiноленова, їх солi та складнi ефiри т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.33.63 Кислота бензойна, її солi та складнi ефiри т р 

20.14.33.65 Пероксид бензоїлу та бензоїлхлорид т р 

20.14.33.67 Кислота фенiлоцтова, її солi та складнi ефiри т р 

20.14.33.70 Кислоти ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, перксикислоти та їх 
похідні (крім кислоти бензойної, її солей та складних ефiрів; кислоти фенiлоцтової, її солей та складних 
ефiрів; пероксиду бензоїлу та бензоїлхлориду) 

т р 

20.14.33.83 Кислоти щавлева, азелаїнова, малеїнова та інші кислоти, солі та кислоти циклоалканові, циклоалкенові 
та їх солі 

т р 

20.14.33.85 Кислота адипiнова, її солi та складнi ефiри т р 

20.14.33.87 Ангiдрид малеїновий т р 

20.14.34 Кислоти ароматичні полікарбонові та карбонові з додатковими кисневмісними функціональними 
групами; їх похідні, крім кислоти саліцилової та її солей 

т м, р (Σ) 

20.14.34.10 Дибутилортофталати та диоктилортофталати т р 

20.14.34.20 Ефіри складні кислоти ортофталевої інші т р 

20.14.34.30 Ангiдрид фталевий; кислота терефталева та її солi т р 

20.14.34.40 Кислоти ароматичнi полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх 
галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похiднi (крім ефірів складних кислоти 
ортофталевої; ангiдриду фталевого та кислоти терефталевої та її солей) 

т р 

20.14.34.73 Кислота лимонна, її солi та складнi ефiри т р 

20.14.34.75 Кислоти карбоновi зі спиртовими, фенольними, альдегідними та кетоновими функціональними групами т р 

20.14.41 Сполуки з амінною функціональною групою т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.41.13 Метиламін, ди- та триметиламiн та їх солi  т р 

20.14.41.19 Моноамiни ациклiчнi інші та їх похiднi; солі цих сполук т р 

20.14.41.23 Гексаметилендiамiн та його солi; етилендiамiн та його солi т р 

20.14.41.29 Полiамiни ациклiчнi інші та їх похiднi; солі цих сполук т р 

20.14.41.30 Моно- та полiамiни циклановi, цикленовi, циклотерпеновi та їх похiднi; солі цих сполук т р 

20.14.41.51 Анiлiн та його солі (крім похідних аніліну) т р 

20.14.41.53 Похiднi анiлiну та їх солі т р 

20.14.41.59 Моноамiни ароматичні інші, їх похiднi та солi т р 

20.14.41.70 Полiамiни ароматичнi, їх похiднi та  солi т р 

20.14.42 Аміносполуки з кисневою функціональною групою, крім лізину та кислоти глутамінової т м, р (Σ) 

20.14.42.33 Моноетаноламiн та його солі т р 

20.14.42.35 Дiетаноламiн та його солі т р 

20.14.42.37 Триетаноламiн та його солі т р 

20.14.42.39 Амiноспирти, їх простi та складнi ефiри, з однією кисневмісною функціоною групою, та їх солi (крім 
моноетаноламiну, дiетаноламiну, триетаноламiну та їх солей) 

т р 

20.14.42.90 Амiносполуки з кисневмісними функціональними групам (крiм амiноспиртiв, лiзину, кислоти 
глютамінової, їх солей та ефірів) 

т р 

20.14.43 Уреїни та уреїди; сполуки з карбоксимідною функціональною групою, сполуки з нітрильною 
функціональною групою; їх похідні 

т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.43.10 Уреїни, їх похiднi та солі цих сполук т р 

20.14.43.20 Сахарин та його солi т р 

20.14.43.30 Iмiди, їх похiднi та солi цих сполук (крім сахарину та його солей) т р 

20.14.43.40 Iмiни, їх похiднi та солі цих сполук т р 

20.14.43.50 Акрилонiтрил т р 

20.14.43.60 1-Цiаногуанiдин (дицiандiамiд) т р 

20.14.43.70 Сполуки з нiтрильною функцiональною групою інші (крім акрилонітрилу, 1-Ціаногуанідину) т р 

20.14.44 Сполуки з іншими азотовмісними функціональними групами т м, р (Σ) 

20.14.44.20 Дiазо-, азо- чи азоксисполуки т р 

20.14.44.30 Похiднi органiчнi гiдразину чи гiдроксиламiну  т р 

20.14.44.50 Iзоцiанати т р 

20.14.44.90 Сполуки з іншими азотовмісними функціональними групами (крім ізоціанатів) т р 

20.14.51 Сполуки сіркоорганічні та сполуки органічно-неорганічні інші т м, р (Σ) 

20.14.51.33 Тiокарбамати та дитiокарбамати; моно-, ди- чи тетрасульфіди тiураму; метіонін т р 

20.14.51.39 Сполуки сіркоорганічні інші т р 

20.14.51.50 Сполуки органічно-неорганічні інші (крім сіркоорганічних) т р 

20.14.52 Сполуки гетероциклічні, н.в.і.у.; кислоти нуклеїнові та їх солі т м, р (Σ) 

20.14.52.15 Тетрагiдрофуран, 2-фуральдегiд, спирти фурфурилові та пiперональ т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.52.25 Сполуки гетероциклічні з гетероатомом (гетероатомами) кисню (крім лактонів інших) т р 

20.14.52.30 Сполуки гетероциклiчнi з гетероатомом (гетероатомами) азоту, якi мiстять неконденсоване 
iмiдазольне кiльце (крім гідантоїніну та його похідних) 

т р 

20.14.52.60 Меламiн т р 

20.14.52.80 Сполуки, які містять неконденсоване піридинове кільце або хінолінову чи ізохінолінову кільцеву систему 
без подальшої конденсації; лактами; сполуки гетероциклічні інші тільки з гетероатомом 
(гетероатомами) азоту (крім сполук, які містять неконденсоване піразольне, неконденсоване 
імідазольне, піримідинове, піперизинове чи неконденсоване триазинове кільце) 

т р 

20.14.52.90 Кислоти нуклеїнові та сполуки гетероциклічні інші – тіазол, бензотіазол, інші сполуки т р 

20.14.53 Ефіри складні фосфорної кислоти та їх солі, ефіри складні інших неорганічних кислот (крім 
складних ефірів галогеноводнів) та їхні солі; їхні галогеновані, сульфовані, нітровані чи 
нітрозовані похідні 

т м, р (Σ) 

20.14.53.50 Ефiри складнi фосфорної кислоти та їх солі (уключаючи лактофосфати; їхні галогеновані, сульфовані, 
нітровані чи нітрозовані похiднi) 

т р 

20.14.53.80 Ефіри cкладнi iнших неорганiчних кислот неметалів (крім ефірів складних галогеноводнів) та їх солi; їх 
галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 

т р 

20.14.61 Сполуки з альдегідною функціональною групою т м, р (Σ) 

20.14.61.11 Метаналь (формальдегiд) т р 

20.14.61.13 Етаналь (ацетальдегiд) т р 

20.14.61.15 Бутаналь (бутилальдегiд, нормальний iзомер) т р 

20.14.61.19 Альдегiди ациклiчнi, які не мають iншої кисневмісної функціональної групи (крім метаналю, етаналю, 
бутаналю) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.61.20 Альдегiди циклічні, які не мають іншої кисневмісної функціональної групи т р 

20.14.61.35 Альдегідоспирти, альдегіди простих ефірів, альдегіди фенолів, альдегіди, які мають ще одну кисневмісну 
функціональну групу 

т р 

20.14.61.50 Полiмери альдегiдiв циклiчнi  т р 

20.14.61.60 Параформальдегiд т р 

20.14.61.70 Галогеновані, сульфовані, нітровані та нітрозовані похiднi  циклічних полімерів альдегідів або 
параформальдегiду 

т р 

20.14.62 Сполуки з кетоновою та з хіноновою функціональними групами т м, р (Σ) 

20.14.62.11 Ацетон т р 

20.14.62.13 Бутанон (метилетилкетон) т р 

20.14.62.15 4-Метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон) т р 

20.14.62.19 Кетони ациклiчнi, які не мають iншу кисневмiсну функцiональну групу, інші (крім ацетону, бутанону, 4-
Метилпентан-2-ону) 

т р 

20.14.62.31 Камфора, кетони ароматичні, які не мають іншу кисневмісну функціональну групу, кетоноспирти, 
кетоноальдегiди, кетонофеноли та кетони, якi мають iншу кисневмісну функцiональну групу 

т р 

20.14.62.33 Циклогексанон та метилциклогексанони т р 

20.14.62.35 Iонони та метилiонони т р 

20.14.62.39 Кетони циклановi, цикленовi чи циклотерпеновi, які не мають iншої кисневмiсної функцiональної групи, 
інші (крім камофри, циклогексану та метилциклогексану, іононів та метиліононів) 

т р 

20.14.62.60 Хінони т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.62.70 Похiднi кетонiв та хiнонiв галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi т р 

20.14.63 Ефіри прості, пероксиди органічні, епоксиди, ацеталі та напівацеталі, їх похідні кг м, р (Σ) 

20.14.63.10 Ефiри прості ациклічні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані кг р (Σ) 

20.14.63.10.10 Ефiри прості ациклічні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, що 
використовуються як компонент для виробництва палива 

кг р 

20.14.63.10.40 Інші ефiри прості ациклічні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані кг р 

20.14.63.23 Ефiри простi циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi та їх похідні 
галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi 

кг р 

20.14.63.25 Ефiри простi ароматичнi та їх похідні галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi кг р 

20.14.63.33 2,2'-Оксидiетанол (дiетиленглiколь, дігліколь) кг р 

20.14.63.39 Ефiроспирти прості інші та їх похiднi галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані (крім 2,2'-
Оксидiетанол) 

кг р 

20.14.63.50 Ефірофеноли, ефiроспиртофеноли та їх похiднi галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані кг р 

20.14.63.60 Пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх похідні галогенованi, сульфованi, нiтрованi або 
нiтрозованi 

кг р 

20.14.63.73 Оксиран (етиленоксид) кг р 

20.14.63.75 Метилоксиран (пропiленоксид) кг р 

20.14.63.79 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри прості інші, які містять у структурі тричленне 
кільце, та їх похідні галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi (крім оксирану, метилоксирану) 

кг р 

20.14.63.80 Ацеталi, напiвацеталi та їх похiднi галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.14.64 Ферменти (ензими) та сполуки органічні інші, н.в.і.у. т м, р (Σ) 

20.14.64.30 Сполуки органiчнi інші, н.в.i.у. т р 

20.14.64.50 Фермент сичужний (ренiн) та його концентрати т р 

20.14.64.70 Ферменти (ензими), препарати ферментів, н.в.i.у. (крім реніну та його концентратів) т р 

20.14.71 Похідні рослинних або смолистих продуктів т м, р (Σ) 

20.14.71.20 Продукти мiнеральнi природнi активованi, вугілля тваринного походження т р 

20.14.71.30 Олія талова рафiнована чи нерафiнована т р 

20.14.71.40 Скипидар живичний, деревний чи сульфатний, олiя терпентинова iнша, олiя соснова, олiї подiбні iнші т р 

20.14.71.50 Канiфоль, кислоти смолянi та їх похiднi, спирт та олiї канiфольнi, смоли переплавленi т р 

20.14.71.70 Дьоготь деревний та олії з нього, креозот деревний, нафта деревна, пек рослинний, пек пивоварний та 
продукти подібні на основі каніфолі, кислот смоляних або пеку рослинного 

т р 

20.14.72 Вугілля деревне   

20.14.72.00 Вугiлля деревне, агломероване чи неагломероване (уключаючи вугілля зі шкарлупи або горіхів) т м, р 

20.14.73 Масла та продукти високотемпературної перегонки (дистиляції) смоли кам’яновугільної інші, 
продукти подібні 

т м, р (Σ) 

20.14.73.20 Бензол, толуол та ксилол чистотою менше 95 мас. % т м, р 

20.14.73.20.10 Бензол чистотою менше 95 мас. % т р 

20.14.73.40 Hафталiн та сумiшi вуглеводнiв ароматичних інші (крім бензолу, толуолу та ксилолу) т р 

20.14.73.60 Феноли (одержані високотемпературною дистиляцією кам’яновугільної смоли, де маса ароматичних т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
компонентів перевищує масу неароматичних компонентів) 

20.14.73.90 Масла та продукти інші високотемпературної перегонки (дистиляції) кам’яновугільної смоли, н.в.і.у т р 

20.14.74 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %   

20.14.74.00 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. % тис.дал м, р 

20.14.75 Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації   

20.14.75.00 Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації тис.дал м, р (Σ)  

20.14.75.00.10 Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації, що використовуються як паливо 
або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо) 

тис.дал м, р 

20.14.75.00.10.А Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації, що використовуються як паливо 
або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо) 

тис.т м, р 

20.14.75.00.40 Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації інші (крім тих, що 
використовуються як паливо або як компонент для виробництва палива) 

тис.дал м, р 

20.14.80 Залишки лужні від виробництва целюлози (маси паперової), крім олії талової т р 

20.14.99 Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних органічних інших, виконані 
підрядником 

  

20.15 Добрива та сполуки азотні  

20.15.10 Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак т N м, р (Σ) 

20.15.10.А Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак тис.т м, р (Σ) 

20.15.10.50 Кислота азотна, кислоти сульфоазотнi (суміші кислот азотної та сірчаної) т N р 

20.15.10.50.А Кислота азотна, кислоти сульфоазотнi (суміші кислот азотної та сірчаної) тис.т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.15.10.75 Амiак безводний т N м, р 

20.15.10.75.A Амiак безводний тис.т м, р 

20.15.10.77 Амiак у водному розчинi т N р 

20.15.10.77.А Амiак у водному розчинi тис.т р 

20.15.20 Хлорид амонію; нітрити т м, р (Σ) 

20.15.20.30 Хлорид амонiю т р 

20.15.20.80 Hiтрити  т N р 

20.15.20.80.А Hiтрити  т р 

20.15.31 Сечовина тис.т N м, р (Σ) 

20.15.31.А Сечовина тис.т м, р (Σ) 

20.15.31.30 Сечовина, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у 
таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т N р 

20.15.31.30.А Сечовина, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у 
таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т р 

20.15.31.80 Сечовина, яка містить 45% і менше азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у 
таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т N р 

20.15.31.80.А Сечовина, яка містить 45% і менше азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у 
таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т р 

20.15.32 Сульфат амонію   

20.15.32.00 Сульфат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) тис.т N м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.15.32.00.А Сульфат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) тис.т м, р 

20.15.33 Нітрат амонію   

20.15.33.00 Hiтрат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) тис.т N  м, р 

20.15.33.00.А Hiтрат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) тис.т м, р 

20.15.34 Солі подвійні та суміші нітрату кальцію та нітрату амонію   

20.15.34.00 Солi подвiйнi та сумiшi нiтрату кальцiю та нiтрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або 
упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т N м, р 

20.15.34.00.А Солi подвiйнi та сумiшi нiтрату кальцiю та нiтрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або 
упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т м, р 

20.15.35 Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є 
добривами 

тис.т N м, р (Σ) 

20.15.35.А Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є 
добривами 

тис.т м, р (Σ) 

20.15.35.30 Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, 
з вмістом азоту 28% і менше за масою 

тис.т N р 

20.15.35.30.А Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, 
з вмістом азоту 28% і менше за масою 

тис.т р 

20.15.35.80 Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, 
з вмістом азоту більше 28% за масою 

тис.т N р 

20.15.35.80.А Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, 
з вмістом азоту більше 28% за масою 

тис.т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.15.39 Добрива азотні інші та їх суміші тис.т N м, р (Σ) 

20.15.39.А Добрива азотні інші та їх суміші тис.т м, р (Σ) 

20.15.39.30 Солi подвiйнi та сумiшi сульфату амонiю i нiтрату амонiю (крім у таблетках, подібних формах або 
упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т N р 

20.15.39.30.А Солi подвiйнi та сумiшi сульфату амонiю i нiтрату амонiю (крім у таблетках, подібних формах або 
упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т р 

20.15.39.60 Сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному чи амiачному розчинах (крім у таблетках, подібних 
формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т N р 

20.15.39.60.А Сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному чи амiачному розчинах (крім у таблетках, подібних 
формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т р 

20.15.39.90 Добрива азотнi мiнеральнi чи хімічні, н.в.i.у. тис.т N р 

20.15.39.90.А Добрива азотнi мiнеральнi чи хімічні, н.в.i.у. тис.т р 

20.15.41 Суперфосфати   

20.15.41.00 Суперфосфати (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) т P2O5 м, р 

20.15.41.00.А Суперфосфати (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) т м, р 

20.15.49 Добрива фосфатні інші   

20.15.49.00 Добрива фосфатні мінеральні чи хімічні, н.в.і.у. т P2O5 м, р 

20.15.49.00.А Добрива фосфатні мінеральні чи хімічні, н.в.і.у. т м, р 

20.15.51 Хлорид калію (калій хлористий)   

20.15.51.00 Хлорид калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) т K2O м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.15.51.00.А Хлорид калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) т м, р 

20.15.52 Сульфат калію    

20.15.52.00 Сульфат калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) т K2O м, р 

20.15.52.00.А Сульфат калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) т м, р 

20.15.59 Добрива калійні інші   

20.15.59.00 Добрива калійні мiнеральнi чи хiмiчні, н.в.i.у. т K2O м, р 

20.15.59.00.А Добрива калійні мiнеральнi чи хiмiчні, н.в.i.у. т м, р 

20.15.60 Нітрат натрію   

20.15.60.00 Нітрат натрію т N м, р 

20.15.60.00.А Нітрат натрію тис.т м, р 

20.15.71 Добрива з вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калію   

20.15.71.00 Добрива мінеральні чи хімічні з вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калiю (крім у 
таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т м, р 

20.15.72 Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат)   

20.15.72.00 Гiдроортофосфат дiамонiю (дiамонiйфосфат) (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 
10 кг і менше) 

тис.т р 

20.15.73 Моноамонійфосфат   

20.15.73.00 Дигідроотрофосфат амонію (моноамонійфосфат) (крім у таблетках, подібних формах або упаковках 
вагою 10 кг і менше) 

тис.т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.15.74 Добрива з вмiстом двох поживних елементiв: азоту та фосфору   

20.15.74.00 Добрива мінеральні чи хімічні з вмiстом двох поживних елементiв: азоту та фосфору (крім у 
таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т м, р 

20.15.75 Добрива з вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калію   

20.15.75.00 Добрива мінеральні чи хімічні з вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калію (крім у таблетках, 
подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) 

тис.т м, р 

20.15.76 Нітрати калію   

20.15.76.00 Hiтрати калію (селітра) т N м, р 

20.15.76.00.А Hiтрати калію (селітра) т м, р 

20.15.79 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом не менше двох поживних елементiв (азоту, фосфату, 
калію), н.в.і.у. 

  

20.15.79.30 Добрива мінеральні чи хімічні в таблетках, формах чи упаковкою вагою 10 кг і менше тис.т р 

20.15.79.80 Добрива iншi, н.в.i.у тис.т р 

20.15.80 Добрива тваринного чи рослинного походження, н.в.і.у.   

20.15.80.00 Добрива тваринного чи рослинного походження тис.т р 

20.15.99 Роботи, як частина виробництва добрив і сполук азотних, виконані підрядником    

20.16 Пластмаси у первинних формах 

20.16.10 Полімери етилену в первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.10.35 Поліетилен лінійний з питомою вагою менше 0,94 у первинних формах т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.16.10.39 Поліетилен інший з питомою вагою менше 0,94 у первинних формах (крім поліетилену лінійного) т р 

20.16.10.50 Полiетилен з питомою вагою 0,94 і більше у первинних формах т р 

20.16.10.70 Сополiмери етилену з вiнiлацетатом у первинних формах т р 

20.16.10.90 Полiмери етилену у первинних формах (крім поліетилену, сополімерів етилену з вінілацетатом) т р 

20.16.20 Полімери стиролу в первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.20.35 Полістирол, що спінюється, у первинних формах т р 

20.16.20.39 Полістирол інший (крім полістиролу, що спінюється) у первинних формах т р 

20.16.20.50 Сополiмери стиролакрилонітрильні (SAN) у первинних формах т р 

20.16.20.70 Сополiмери акрилонітрилбутадієнстирольні (ABS) у первинних формах т р 

20.16.20.90 Полiмери стиролу у первинних формах (крім полістиролу, сополiмери стиролакрилонітрильних (SAN) чи 
сополiмерів акрилонітрилбутадієнстирольних (ABS)) 

т р 

20.16.30 Полімери вінілхлориду або олефінів галогенованих інших, у первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.30.10 Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами, у первинних формах т р 

20.16.30.23 Полівінілхлорид непластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах т р 

20.16.30.25 Полівінілхлорид пластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах т р 

20.16.30.40 Сополiмери вiнiлхлориду з вiнiлацетатом та сополімери вінілхлориду інші, у первинних формах  т р 

20.16.30.60 Фторполiмери у первинних формах т р 

20.16.30.90 Полiмери олефiнiв галогенованих у первинних формах, н.в.i.у. т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.16.40 Поліацеталі, полімери простих ефірів інші та смоли епоксидні, у первинних формах; 

полікарбонати, смоли алкідні, полімери складних ефірів алільного спирту та полімери складних 
ефірів інші, у первинних формах 

т м, р (Σ) 

20.16.40.13 Полiацеталi у первинних формах т р 

20.16.40.15 Полiетиленглiколi та простi полiефiри спиртiв інші, у первинних формах т р 

20.16.40.20 Полімери простих ефірів інші, у первинних формах (крім поліацеталів та простих поліефірів спиртів) т р 

20.16.40.30 Cмоли епоксиднi у первинних формах т р 

20.16.40.40 Полiкарбонати у первинних формах т р 

20.16.40.50 Смоли алкiднi у первинних формах т р 

20.16.40.62 Полiетилентерефталат з в’язкістю 78 мл/г і більше у первинних формах т р 

20.16.40.64 Полiетилентерефталат інший, у первинних формах (крім з в’язкістю 78 мл/г і більше) т р 

20.16.40.70 Полiмери складних ефірів ненасичені, рідкі, у первинних формах (крім поліацеталей, поліефірів, смол 
епоксидних, полікарбонатів, смол алкідних, полiетилентерефталатів) 

т р 

20.16.40.80 Полімери складних ефірів ненасичені, нерідкі, у первинних формах (крім поліацеталей, поліефірів, смол 
епоксидних, полікарбонатів, смол алкідних, полiетилентерефталатів) 

т р 

20.16.40.90 Полiмери складних ефiрiв iншi, у первинних формах (крім поліацеталей, поліефірів, смол епоксидних, 
полікарбонатів, смол алкідних, полiетилентерефталатів та полiмерів складних ефiрiв iнших 
ненасичених) 

т р 

20.16.51 Полімери пропілену або інших олефінів, у первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.51.30 Полiпропiлен у первинних формах т р 

20.16.51.50 Полiмери олефiнiв інших у первинних формах (крім поліпропілену) т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.16.52 Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів, полімери вінілові інші, в первинних 

формах 
т м, р (Σ) 

20.16.52.30 Полiмери вiнiлацетату диспергованi у водi у первинних формах т р 

20.16.52.50 Полiмери вiнiлацетату інші в первинних формах (крім диспергованих у воді) т р 

20.16.52.70 Полімери складних вінілових ефірів інших та полiмери вiнiлові інші, у первинних формах (крім 
вінілацетату) 

т р 

20.16.53 Поліакрилати (полімери акрилові) в первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.53.50 Полiметилметакрилат у первинних формах т р 

20.16.53.90 Полiмери акрилові (поліакрилати) інші  у первинних формах (крім поліметилметакрилату) т р 

20.16.54 Поліаміди в первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.54.50 Полiамiд -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 чи -6.12 у первинних формах т р 

20.16.54.90 Полiамiди iншi у первинних формах (крім полiамiду -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 чи -6.12) т р 

20.16.55 Смоли карбамідні та тіокарбамідні, смоли меламінові, в первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.55.50 Смоли карбамiднi i тiокарбамiднi, у первинних формах т р 

20.16.55.70 Смоли меламiновi в первинних формах т р 

20.16.56 Смоли амінові інші, смоли фенольні та поліуретани, в первинних формах т м, р (Σ) 

20.16.56.30 Смоли амiновi іншi, у первинних формах (крім карбамідних, тіокарбамідних, меламінових) т р 

20.16.56.50 Смоли фенольнi в первинних формах т р 

20.16.56.70 Полiуретани в первинних формах т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.16.57 Силікони в первинних формах   

20.16.57.00 Силiкони в первинних формах т м, р 

20.16.59 Пластмаси в первинних формах інші, н.в.і.у. т м, р (Σ) 

20.16.59.20 Смоли нафтовi, кумароно-iнденовi, полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та  хімічні продукти інші, 
н.в.і.у., у первинних формах 

т р 

20.16.59.40 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах т р 

20.16.59.60 Полiмери природнi та полiмери природнi модифiкованi, у первинних формах (уключаючи кислоту 
альгінову, протеїни затверділі, хімічні похідні природної гуми) 

т р 

20.16.59.70 Смоли iонообмiннi на основі полімерів синтетичних або природних, у первинних формах т р 

20.16.99 Роботи, як частина виробництва пластмас у первинних формах, виконані підрядником   

20.17 Каучук синтетичний у первинних формах 

20.17.10 Каучук синтетичний у первинних формах т м, р (Σ) 

20.17.10.50 Латекс т р 

20.17.10.90 Каучук синтетичний інший (крім латексу) т р 

20.17.99 Роботи, як частина виробництва каучуку синтетичного в первинних формах, виконані 
підрядником 

  

20.20 Пестициди та продукція агрохімічна інша  

20.20.11 Інсектициди кг діюч.реч м, р (Σ) 

20.20.11.А Інсектициди т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.20.11.30 Iнсектициди на основi хлорованих вуглеводнiв у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 

готових препаратів чи виробів 
кг діюч.реч р 

20.20.11.30.А Iнсектициди на основi хлорованих вуглеводнiв у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 
готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.11.40 Iнсектициди на основi карбаматів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.11.40.А Iнсектициди на основi карбаматів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

т р 

20.20.11.50 Iнсектициди на основi фосфороргнічних сполук у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у 
вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.11.50.А Iнсектициди на основi фосфорорганічних сполук у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у 
вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.11.60 Iнсектициди на основi пiретроїдiв у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.11.60.А Iнсектициди на основi пiретроїдiв у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

т р 

20.20.11.90 Iнсектициди інші у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи 
виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.11.90.А Iнсектициди інші у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи 
виробів 

т р 

20.20.12 Гербiциди  кг діюч.реч м, р (Σ) 

20.20.12.А Гербiциди  т м, р (Σ) 

20.20.12.20 Гербiциди на основi феноксифітогормонів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді кг діюч.реч р 



Розділ 20 Речовини хімічні та продукти хімічні  
 

 203

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
готових препаратів чи виробів 

20.20.12.20.А Гербiциди на основi феноксифітогормонів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 
готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.12.30 Гербiциди на основi триазинiв у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.12.30.А Гербiциди на основi триазинiв у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

т р 

20.20.12.40 Гербiциди на основi амідів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.12.40.А Гербiциди на основi амідів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

т р 

20.20.12.50 Гербiциди на основi карбаматів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.12.50.А Гербiциди на основi карбаматів у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

т р 

20.20.12.60 Гербiциди на основi похідних динiтроанiлiну у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 
готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.12.60.А Гербiциди на основi похідних динiтроанiлiну у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 
готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.12.70 Гербiциди на основi карбамiду (сечовини), урацилу, сульфонiлкарбамiду (сульфонілсечовини) у формах чи 
упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.12.70.А Гербiциди на основi карбамiду (сечовини), урацилу, сульфонiлкарбамiду (сульфонілсечовини) у формах чи 
упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.20.12.90 Гербiциди у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

(крім тих, які на основі феноксифітогормонів, триазинів, амідів, карбаматів, похідних динiтроанiлiну, 
карбамiду, урацилу, сульфонiлкарбамiду) 

кг діюч.реч р 

20.20.12.90.А Гербiциди у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 
(крім тих, які на основі феноксифітогормонів, триазинів, амідів, карбаматів, похідних динiтроанiлiну, 
карбамiду, урацилу, сульфонiлкарбамiду) 

т р 

20.20.13 Засоби проти проростання та регулятори росту рослин кг діюч.реч м, р (Σ) 

20.20.13.А Засоби проти проростання та регулятори росту рослин т м, р (Σ) 

20.20.13.50 Засоби проти проростання у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.13.50.А Засоби проти проростання у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

т р 

20.20.13.70 Регулятори росту рослин у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.13.70.А Регулятори росту рослин у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів 

т р 

20.20.14 Засоби дезінфекуючі кг діюч.реч м, р (Σ) 

20.20.14.А Засоби дезінфекуючі т м, р (Σ) 

20.20.14.30 Засоби дезінфiкуючi на основi четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі 
або у вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.14.30.А Засоби дезінфiкуючi на основi четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі 
або у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.20.14.50 Засоби дезінфiкуючi на основi галогенових сполук, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у 

вигляді готових препаратів чи виробів 
кг діюч.реч р 

20.20.14.50.А Засоби дезінфiкуючi на основi галогенових сполук, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у 
вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.14.90 Засоби дезінфiкуючi інші, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів (крім на основі четвертинних солей амонію та на основі галогенованих сполук) 

кг діюч.реч р 

20.20.14.90.А Засоби дезінфiкуючi інші, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових 
препаратів чи виробів (крім на основі четвертинних солей амонію та на основі галогенованих сполук) 

т р 

20.20.15 Фунгіциди кг діюч.реч м, р (Σ) 

20.20.15.А Фунгіциди т м, р (Σ) 

20.20.15.15 Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насіння неорганічні, у формах чи упаковках для роздрібної 
торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.15.15.А Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насіння неорганічні, у формах чи упаковках для роздрібної 
торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.15.30 Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi дитiокарбаматiв, у формах чи упаковках для 
роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.15.30.А Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi дитiокарбаматiв, у формах чи упаковках для 
роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.15.45 Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi бензимiдазолiв, у формах чи упаковках для 
роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.15.45.А Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi бензимiдазолiв, у формах чи упаковках для 
роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.15.60 Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi триазолів і діазолів, у формах чи упаковках кг діюч.реч р 
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Код Назва 
Одиниця 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

20.20.15.60.А Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi триазолів і діазолів, у формах чи упаковках 
для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.15.75 Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi діазинів та морфолінів, у формах чи 
упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.15.75.А Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння на основi діазинів та морфолінів, у формах чи 
упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.15.90 Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння інші, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або 
у вигляді готових препаратів чи виробів 

кг діюч.реч р 

20.20.15.90.А Фунгiциди, бактерициди та протруювачi насiння інші, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або 
у вигляді готових препаратів чи виробів 

т р 

20.20.19 Пестициди інші та продукти агрохімічні інші кг діюч.реч м, р (Σ) 

20.20.19.А Пестициди інші та продукти агрохімічні інші т м, р (Σ) 

20.20.19.30 Пестициди та продукти агрохімічні інші, н.в.і.у., у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у 
вигляді готових препаратів чи виробів (крім родентицидів) 

кг діюч.реч р 

20.20.19.30.А Пестициди та продукти агрохімічні інші, н.в.і.у., у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у 
вигляді готових препаратів чи виробів (крім родентицидів) 

т р 

20.20.19.80 Родентициди та продукти для захисту рослин подібні, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або 
у вигляді готових препаратів чи виробів (крім інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів та засобів 
дезінфікуючих) 

кг діюч.реч р 

20.20.19.80.А Родентициди та продукти для захисту рослин подібні, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або 
у вигляді готових препаратів чи виробів (крім інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів та засобів 
дезінфікуючих) 

т р 
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Код Назва 
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вання 

Періодич- 
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1 2 3 4 
20.20.99 Роботи, як частина виробництва пестицидів і продукції агрохімічної іншої, виконані 

підрядником 
  

20.30 Фарби, лаки та продукція подібна, фарба друкарська та мастики 

20.30.11 Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі т м, р (Σ) 

20.30.11.50 Фарби та лаки на основi полiакрилових чи вiнiлових полiмерів, дисперговані чи розчинені у водному 
середовищі (уключаючи емалі та політури) 

т р 

20.30.11.70 Фарби та лаки інші, диспергованi чи розчиненi у водному середовищі т р 

20.30.12 Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; 
розчини 

т м, р (Σ) 

20.30.12.25 Фарби та лаки, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, дисперговані чи розчинені в 
летких органічних розчинниках із вмістом розчинника більше 50% маси розчину 

т р 

20.30.12.29 Фарби та лаки, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, дисперговані чи розчинені в 
летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину) 

т р 

20.30.12.30 Фарби та лаки, включаючи емалі та політури, на основi акрилових або вінілових полімерів, дисперговані 
чи розчинені в летких органічних розчинниках, із вмістом розчинника більше 50% маси розчину 

т р 

20.30.12.50 Фарби та лаки, включаючи емалі та політури, на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв інші т р 

20.30.12.70 Фарби та лаки в розчинах, н.в.і.у. т р 

20.30.12.90 Фарби та лаки на основi синтетичних полiмерiв, н.в.i.у. т р 

20.30.21 Пігменти готові, глушники скла та фарби, емалі та глазурі склоподібні, ангоби, глянси рідкі та 
продукція подібна; фрита склоподібна (склоцемент) 

т м, р (Σ) 

20.30.21.30 Пiгменти готовi, глушники скла, фарби та препарати подібні для кераміки та скла т р 
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.30.21.50 Емалi та глазурі склоподібні, ангоби (шлiкери) та препарати подібні для кераміки та скла т р 

20.30.21.70 Глянси рiдкi та препарати подібні, фрита склоподібна та скло iнше в порошках, гранулах чи пластівцях т р 

20.30.22 Фарби та лаки, інші; сикативи готові т м, р (Σ) 

20.30.22.13 Фарби та лаки (уключаючи емалі, політури та фарби клейові) олійні т р 

20.30.22.15 Фарби та лаки (уключаючи емалі, політури та фарби клейові) інші (крім олійних); готові водні пігменти 
для остаточної обробки шкір 

т р 

20.30.22.20 Сикативи готовi т р 

20.30.22.30 Фольга для тиснення т р 

20.30.22.40 Пiгменти (уключаючи металеві порошки та пластiвцi) дисперговані у неводному середовищі, у рідкій чи 
пастоподібній формі, що їх використовують для виробництва фарб (уключаючи емалі); барвники та  
фарбувальнi речовини інші, н.в.і.у., у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi 

т р 

20.30.22.53 Замазки для скла, замазки садовi, цементи смолянi, замазки для ущільнення та мастики iншi т р 

20.30.22.55 Шпатлівки малярні т р 

20.30.22.60 Суміші невогнетривкі для підготовки поверхонь фасадів, внутрішніх стін будинків, підлог, стель і т.ін. т р 

20.30.22.73 Розчинники та розріджувачі складні органічні на основі бутилацетату т р 

20.30.22.79 Розчинники та розріджувачі складні органічні інші (крім на основі бутилацетату) т р 

20.30.23 Фарби художні, учнівські чи для оформлення вивісок, барвники відтінкові, фарби аматорські та 
продукція подібна 

т м, р (Σ) 

20.30.23.50 Фарби художні, учнівські чи для оформлення вивісок, барвники відтінкові; фарби аматорські та 
продукція подібна у наборах 

т р 
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20.30.23.70 Фарби художні, учнівські чи для оформлення вивісок, барвники відтінкові; фарби аматорські та 

продукція подібна в таблетках, тюбиках, баночках, флаконах, лотках чи аналогічних упаковках (крім 
фарб в наборах) 

т р 

20.30.24 Фарба друкарська т м, р (Σ) 

20.30.24.50 Фарба друкарська чорна т р 

20.30.24.70 Фарба друкарська інша (крім чорної) т р 

20.30.99 Роботи, як частина виробництва фарб, лаків і продукції подібної, фарби друкарської та мастик, 
виконані підрядником 

  

20.41 Мило та засоби мийні, засоби для чищення та полірування 

20.41.10 Гліцерин   

20.41.10.00 Гліцерин сирий (гліцерол) (чистотою менше 95 мас.%), вода глiцеринова та гліцериновий луг т м, р 

20.41.20 Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила т м, р (Σ) 

20.41.20.20 Речовини поверхнево-активнi органічні анiоннi (крім мила) т р 

20.41.20.30 Речовини поверхнево-активнi органiчнi катiоннi (крім мила) т р 

20.41.20.50 Речовини поверхнево-активнi органiчнi неiоннi (крім мила) т р 

20.41.20.90 Речовини поверхнево-активнi органiчнi інші (крім мила, аніонних, катіонних, неіонних), н.в.i.у. т р 

20.41.31 Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, 
вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом 

т м, р (Σ) 

20.41.31.20 Мило та речовини поверхнево-активні органічні в брусках та подібних формах, н.в.і.у. (крім для туалетних 
цілей)  

т р 
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20.41.31.50 Мило у формі пластівців, пластин, гранул чи порошку т р 

20.41.31.80 Мило в інших формах та речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; 
папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом 

т р 

20.41.32 Засоби мийні та засоби для чищення т м, р (Σ) 

20.41.32.40 Препарати поверхнево-активні, які містять або не містять мило, розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім тих, що їх використовують як мило) 

т р 

20.41.32.50 Засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для 
миття, розфасовані для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-
активні речовин) 

т м, р 

20.41.32.60 Препарати поверхнево-активні, які містять або не містять мило, не розфасовані для роздрiбної торгівлі 
(крім тих, що їх використовують як мило) 

т р 

20.41.32.70 Засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для 
миття, не розфасовані для  роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-
активні речовини) 

т м, р 

20.41.41 Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень   

20.41.41.00 Препарати для ароматизування чи дезодорування повітря приміщень (уключаючи ароматизуючі 
препарати для проведення релігійних обрядів) 

тис.грн м, р 

20.41.41.00.А Препарати для ароматизування чи дезодорування повітря приміщень (уключаючи ароматизуючі 
препарати для проведення релігійних обрядів) 

кг м, р 

20.41.42 Воски штучні та воски готові кг м, р (Σ) 

20.41.42.70 Воски штучнi та воски готові з полiетиленглiколю кг р 

20.41.42.80 Воски штучнi та воски готові інші, включаючи сургуч (крім з поліетиленгліколю) кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.41.43 Засоби полірувальні та креми для догляду за взуттям, меблями, підлогою, кузовами автомобілів, 

склом або металом 
т м, р (Σ) 

20.41.43.30 Засоби полірувальні, креми та засоби подібні для догляду за взуттям або шкiрою (крім восків штучних 
та восків готових) 

т р 

20.41.43.50 Засоби полірувальні, мастики та засоби подібні для догляду за дерев’яними меблями, пiдлогами або 
iншими дерев’яними виробами (крім восків штучних та восків готових) 

т р 

20.41.43.70 Засоби полiрувальнi та засоби подібні для оброблення кузовiв транспортних засобів (крім восків штучних 
та восків готових, засобів полірувальних для металевих поверхонь) 

т р 

20.41.43.83 Засоби полiрувальнi для металевих поверхонь т р 

20.41.43.89 Засоби полiрувальнi, креми та засоби подібні, н.в.i.у. т р 

20.41.44 Пасти, порошки та засоби для чищення інші   

20.41.44.00 Пасти, порошки та засоби для чищення інші т м, р 

20.41.99 Роботи, як частина виробництва мила та засобів мийних, засобів для чищення та полірування, 
виконані підрядником 

  

20.42 Засоби парфумні та косметичні  

20.42.11 Парфуми та вода туалетна дал м, р (Σ) 

20.42.11.50 Парфуми дал р 

20.42.11.70 Вода туалетна дал р 

20.42.12 Засоби для макіяжу губ і очей кг м, р (Σ) 

20.42.12.50 Засоби косметичнi для макіяжу губ тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.42.12.50.А Засоби косметичнi для макіяжу губ кг р 

20.42.12.70 Засоби косметичнi для макіяжу очей тис.грн р 

20.42.12.70.А Засоби косметичнi для макіяжу очей кг р 

20.42.13 Засоби для манікюру й педикюру   

20.42.13.00 Засоби косметичні для манiкюру й педикюру тис.грн р 

20.42.13.00.А Засоби косметичні для манiкюру й педикюру кг м, р 

20.42.14 Пудра косметична й туалетна   

20.42.14.00 Пудра косметична й туалетна (уключаючи тальк) тис.грн р 

20.42.14.00.А Пудра косметична й туалетна (уключаючи тальк) кг м, р 

20.42.15 Засоби косметичні для макіяжу чи догляду за шкірою (у т.ч. засоби сонцезахисні та для засмаги), 
н.в.і.у. 

  

20.42.15.00 Засоби косметичні для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засоби сонцезахисні та для засмаги (крім 
препаратів лікарських, засобів кометичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, 
пудри косметичної й туалетної, тальку) 

тис.грн р 

20.42.15.00.А Засоби косметичні для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засоби сонцезахисні та для засмаги (крім 
препаратів лікарських, засобів кометичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, 
пудри косметичної й туалетної, тальку) 

кг м, р 

20.42.16 Шампуні, лаки для волосся, засоби для тривалої завивки чи випрямлення волосся   

20.42.16.30 Шампунi тис.грн р 

20.42.16.30.А Шампунi дал м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.42.16.50 Засоби для тривалої завивки чи випрямлення волосся тис.грн р 

20.42.16.50.А Засоби для тривалої завивки чи випрямлення волосся т р 

20.42.16.70 Лаки для волосся тис.грн р 

20.42.16.70.А Лаки для волосся т р 

20.42.17 Лосьйони та засоби для догляду за волоссям інші, н.в.і.у.   

20.42.17.00 Лосьйони та засоби для догляду за волоссям інші, н.в.і.у. (крім шампунів, засобів для завивки чи 
випрямлення волосся, лаків для волосся) 

тис.грн р 

20.42.17.00.А Лосьйони та засоби для догляду за волоссям інші, н.в.і.у. (крім шампунів, засобів для завивки чи 
випрямлення волосся, лаків для волосся) 

кг м, р 

20.42.18 Засоби для гігієни ротової порожнини і зубів (у т.ч. пасти й порошки для фіксування зубних 
протезів), нитки зубні 

т м, р (Σ) 

20.42.18.50 Засоби для чищення зубів, уключаючи пасти зубні та засоби для чищення зубних протезів тис.грн р 

20.42.18.50.А Засоби для чищення зубів, уключаючи пасти зубні та засоби для чищення зубних протезів т м, р 

20.42.18.90 Засоби для гiгiєни ротової порожнини та зубiв (уключаючи пасти для фіксування зубних протезів; засоби 
для полоскання ротової порожнини та освіжувачі подиху; нитки зубні; крім засобів для чищення зубів) 

тис.грн р 

20.42.18.90.А Засоби для гiгiєни ротової порожнини та зубiв (уключаючи пасти для фіксування зубних протезів; засоби 
для полоскання ротової порожнини та освіжувачі подиху; нитки зубні; крім засобів для чищення зубів) 

т р 

20.42.19 Засоби для гоління; дезодоранти для тіла та антиперспіранти; засоби для прийняття ванн; засоби 
парфумні, косметичні та туалетні, інші, н.в.і.у. 

кг м, р (Σ) 

20.42.19.15 Мило та речовини поверхнево-активнi органічні у вигляді брусків, брикетів, фігурних формованих виробів або 
у інших формах, для туалетних цілей 

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.42.19.30 Речовини поверхнево-активні органічні та засоби для миття шкіри, які містять або не містять мило, 

розфасовані для роздрібної торгівлі 
кг р 

20.42.19.45 Засоби, які використовуються до голiння, для голiння та пiсля гоління (крім мила для гоління в брусках) тис.грн р 

20.42.19.45.А Засоби, які використовуються до голiння, для голiння та пiсля гоління (крім мила для гоління в брусках) кг р 

20.42.19.60 Дезодоранти для тiла та засоби проти потiння тис.грн р 

20.42.19.60.А Дезодоранти для тiла та засоби проти потiння кг р 

20.42.19.75 Солi ароматизованi та засоби iншi для прийняття ванн тис.грн р 

20.42.19.75.А Солi ароматизованi та засоби iншi для прийняття ванн кг р 

20.42.19.90 Засоби косметичні індивідуального призначення  iншi (парфумнi, туалетнi, для видалення волосся і т.ін.) тис.грн р 

20.42.19.90.А Засоби косметичні iндивiдуальнi iншi (парфумнi, туалетнi, для видалення волосся і т.ін.) кг р 

20.42.99 Роботи, як частина виробництва засобів парфумних і косметичних, виконані підрядником    

20.51 Речовини вибухові  

20.51.11 Порохи та речовини вибухові готові    

20.51.11.30 Порох кг м, р 

20.51.11.50 Речовини вибуховi готові (крім пороху) кг м, р 

20.51.12 Шнури вогнепровідні; шнури детонувальні; капсулі; запали; детонатори електричні   

20.51.12.50 Шнури бiкфордовi, шнури детонувальнi км м, р 

20.51.12.70 Капсулі ударнi чи  детонувальні, запали та електродетонатори шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.51.13 Феєрверки   

20.51.13.00 Феєрверки кг м, р 

20.51.13.00.A Феєрверки шт м, р 

20.51.14 Ракети сигнальні, ракети дощові, сигнали туманні та засоби піротехнічні інші, крім феєрверків   

20.51.14.00 Ракети сигнальні, ракети дощові, сигнали туманні та засоби піротехнічні інші, крім феєрверків кг м, р 

20.51.14.00.А Ракети сигнальні, ракети дощові, сигнали туманні та засоби піротехнічні інші, крім феєрверків шт м, р 

20.51.20 Сірники    

20.51.20.00 Сірники (крім сірників бенгальських, засобів піротехнічних) кг м, р 

20.51.99 Роботи, як частина виробництва речовин вибухових, виконані підрядником   

20.52 Клеї  

20.52.10 Клеї  т м, р (Σ) 

20.52.10.20 Клеї казеїновi т р 

20.52.10.40 Клеї кiстковi та клеї тваринного походження інші (крім клеїв казеїнових) т р 

20.52.10.60 Клеї, на основі крохмалю, декстринів чи крохмалю модифікованого іншого т р 

20.52.10.80 Клеї (адгезиви) готові інші, н.в.і.у.  т р 

20.52.99 Роботи, як частина виробництва клеїв, виконані підрядником    

20.53 Олії ефірні 

20.53.10 Олії ефірні кг м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.53.10.20 Олiї ефiрнi кг р 

20.53.10.30 Резиноїди кг р 

20.53.10.50 Концентрати олiй ефiрних у жирах, восках та речовинах подібних; дистиляти водні та розчини водні 
олій ефірних  

кг р 

20.53.10.75 Суміші речовин запашних, що використовуються у виробництві продуктів харчування чи напоїв кг р 

20.53.10.79 Сумiшi речовин запашних інші (крім тих, що використовуються у виробництві продуктів харчування чи 
напоїв) 

кг р 

20.53.99 Роботи, як частина виробництва олій ефірних, виконані підрядником    

20.59 Продукція хімічна інша, н.в.і.у. 

20.59.11 Фотопластини та фотоплівка, плівка для миттєвих фотознімків, світлочутливі, неекспоновані; 
фотопапір 

м2 м, р (Σ) 

20.59.11.30 Фотопластини та фотоплівка, плівка для миттєвих фотознімків, плоскі, світлочутливі, неекспоновані, 
з будь-якого матеріалу (крім паперу, картону, матеріалів текстильних)  

м2 р 

20.59.11.50 Фотоплівка та плівка для миттєвих фотознімків, у рулонах, світлочутливі, неекспоновані, з будь-якого 
матеріалу (крім паперу, картону, матеріалів текстильних) 

м2 р 

20.59.11.70 Папiр фотографiчний, картон та матерiали текстильнi, світлочутливі, неекспонованi м2 р 

20.59.12 Емульсії фотографічні; фотохімікати, н.в.і.у.   

20.59.12.00 Фотохімікати та продукти незмішані, які використовуються для фотографічних цілей, у дозованому 
вигляді чи розфасовані для роздрібного продажу у вигляді готових препаратів (крім лаків, клеїв та 
адгезивів) 

кг м, р 

20.59.20 Жири та олії тваринного чи рослинного походження, хімічно модифіковані; суміші жирів та олій   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
тваринного чи рослинного походження, нехарчові 

20.59.20.00 Жири та олії тваринного чи рослинного походження, хімічно модифіковані; суміші жирів та олій 
тваринного чи рослинного походження, нехарчові 

т м, р 

20.59.30 Чорнила для писання і креслення, чорнила інші   

20.59.30.00 Чорнила для писання і креслення, чорнила інші (крім фарби друкарської) кг р 

20.59.41 Засоби мастильні т м, р (Σ) 

20.59.41.55 Засоби мастильні для оброблення матеріалів текстильних, шкіри, хутра, якi мiстять як основний 
компонент менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів 

т р 

20.59.41.57 Засоби мастильні інші, якi мiстять як основний компонент менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, 
одержаних з бітумінозних матеріалів (крім для оброблення матеріалів текстильних, шкіри, хутра) 

т р 

20.59.41.75 Засоби мастильні для оброблення матеріалів текстильних, шкіри, хутра (крім тих, які містять як 
основний компонент менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів) 

т р 

20.59.41.79 Засоби мастильні інші т р 

20.59.42 Засоби антидетонаційні; присадки до палива і засобів мастильних і продукція подібна т м, р (Σ) 

20.59.42.50 Засоби антидетонаційні т р 

20.59.42.70 Присадки до засобів мастильних т р 

20.59.42.90 Присадки до палива і продукція подібна (крім засобів антидетонаційних та присадок до засобів 
мастильних) 

т р 

20.59.42.90.10 Паливо, у т.ч. альтернативне паливо, з вмістом спиртів або їх сумішей 30% і більше  т м, р 

20.59.43 Рідини гальмівні гідравлічні; антифризи й антиобліднювачі готові т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.59.43.30 Рiдини гальмiвнi гiдравлічнi та рідини готові інші для гідравлічних передач, якi не мiстять чи містять 

менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів 
т р 

20.59.43.50 Засоби антифризнi та рiдини готові протиобліднювальні т р 

20.59.51 Пептони, речовини білкові інші та їх похідні, н.в.і.у.; порошок зі шкіри (голинний порошок)   

20.59.51.00 Пептони, речовини білкові інші та їх похідні, н.в.і.у.; порошок зі шкури (голинний порошок) (уключаючи 
глутеліни та проламіни, глобуліни, гліцинін, кератини, нуклерпотеїди, білкові ізолятори) 

кг р 

20.59.52 Пасти для ліплення; віск стоматологічний та інші матеріали на основі гіпсу, що їх 
використовують у стоматології; суміші та заряди для вогнегасників; середовища живильні для 
вирощування культур мікроорганізмів; реагенти діагностичні або лабораторні, складні, н.в.і.у. 

т м, р (Σ) 

20.59.52.10 Реагенти дiагностичнi чи лабораторнi композицiйнi, уключаючи папір просочений або покритий 
реагентами діагностичними або лабораторними  

т р 

20.59.52.30 Пасти для ліплення (уключаючи пластилін для дитячого ліплення), віск стоматологічний та інші 
матеріали на основі гіпсу, що їх використовують у стоматології 

т р 

20.59.52.50 Суміші та заряди для вогнегасникiв, зарядженi бутилi з вогнегасильною сумiшшю т р 

20.59.52.70 Середовища живильнi для вирощування  мiкроорганiзмiв готовi т р 

20.59.53 Елементи хімічні леговані у формі дисків та сполуки хімічні леговані для використання в 
електроніці 

  

20.59.53.00 Елементи хімічні леговані у формі дисків, пластин та формах подібних, та сполуки хімічні леговані, для 
використання в електроніці 

т м, р 

20.59.54 Вугілля активоване   

20.59.54.00 Вугiлля активоване т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.59.55 Засоби апретувальні, препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, 

продукція подібна 
т р (Σ) 

20.59.55.50 Засоби апретувальнi та препарати подібні, на крохмалистій основі т р 

20.59.55.70 Засоби апретувальні та препарати подібні, для використання у текстильному виробництві (крім тих, 
які на крохмалистій основі) 

т р 

20.59.55.80 Засоби апретувальнi та препарати подібні для використання у паперовому виробництвi (крім тих, які на 
крохмалистій основі) 

т р 

20.59.55.90 Засоби апретувальні та препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, продукція 
подібна, н.в.і.у 

т р 

20.59.56 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси; прискорювачі вулканізації каучуку готові; 
пластифікатори та стабілізатори для гуми чи пластмас багатоскладові; каталізатори, н.в.і.у.; 
алкілбензоли змішані й алкілнафталіни змішані, н.в.і.у. 

т м, р (Σ) 

20.59.56.20 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси т р 

20.59.56.30 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готові т р 

20.59.56.40 Пластифiкатори багатоскладові для гуми чи пластмас т р 

20.59.56.50 Антиоксиданти та стабiлiзатори iншi для гуми чи пластмас т р 

20.59.56.60 Ініціатори хiмiчних реакцiй, прискорювачi реакцій та каталізатори т р 

20.59.56.70 Алкiлбензоли змiшанi, алкiлнафталіни змiшанi, крiм продуктiв високотемпературної перегонки смоли 
кам'яновугiльної та вуглеводнiв циклiчних 

т р 

20.59.57 Речовини в’яжучі для використання у виробництві ливарних форм або стержнів; продукти 
хімічні 

т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.59.57.20 Речовини в'яжучi, для використання у виробництві ливарних форм або стержнiв, готові т р 

20.59.57.30 Кислоти нафтеновi, їх нерозчиннi у водi солi та їх складнi ефiри т р 

20.59.57.40 Карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою чи з металевими зв'язувальними речовинами т р 

20.59.57.50 Добавки для цементiв, будiвельних розчинiв i бетонiв готовi т м, р 

20.59.57.70 Сорбiт (крім D-глюциту) т р 

20.59.59 Продукти хімічні різноманітні інші, н.в.і.у. т м, р (Σ) 

20.59.59.10 Смоли іонообмінні; газопоглиначі для електровакуумних приладів; сульфонати нафтовi (крім нафтових 
сульфонатiв лужних металiв, амонiю чи етаноламiнiв); тiофенованi сульфокислоти мастил, 
виготовлених з бiтумiнозних порiд, i їх солi 

тис.грн р 

20.59.59.10.А Смоли iонообмiннi; газопоглиначi для електровакуумних приладiв; сульфонати нафтовi (крім нафтових  
сульфонатiв лужних металiв, амонiю чи етаноламiнiв); тiофенованi сульфокислоти мастил, 
виготовлених з бiтумiнозних порiд, i їх солі  

т р 

20.59.59.20 Пiролiгнiти, неочищений тартрат кальцiю; неочищений цитрат кальцію; речовини антикорозiйнi, якi 
мiстять амiни як активні компоненти 

тис.грн р 

20.59.59.20.А Пiролiгнiти, неочищений тартрат кальцiю; неочищений цитрат кальцію; речовини антикорозiйнi, якi 
мiстять амiни як активні компоненти 

т р 

20.59.59.30 Розчинники та розрiджувачi композицiйнi неорганiчнi для лакiв та продуктiв подібних т р 

20.59.59.40 Засоби проти накипу та сполуки подібні т р 

20.59.59.53 Засоби для гальванізації т р 

20.59.59.57 Суміші складних моно-, ди- та триефірів жирних кислот гліцерину (емульгатори для жирів) т р 

20.59.59.63 Продукти та препарати для  фармацевтичного та хiрургiчного застосування т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.59.59.65 Продукти допомiжнi для ливарного виробництва (крім готових речовин в’язучих для використання у 

виробництві ливарних форм або стержнів) 
т р 

20.59.59.67 Препарати вогнестiйкi, водонепроникнi та продукти подібні для використання у будiвництвi т р 

20.59.59.71 Суміші, які містять галогеновані похідні метану, етану або пропану т р 

20.59.59.75 Суміші та препарати, які містять оксиран (оксид етилену), полібромовані біфеніли, поліхлоровані 
біфеніли, поліхлоровані терфеніли або трие(2,3-дібромопропіл)фосфат 

т р 

20.59.59.93 Продукти хімічні, н.в.і.у. т р 

20.59.59.93.10 Сивушні масла т р 

20.59.59.97 Біодизель (замінник палива дизельного), який одержується із олійних, цукристих та крохмальних культур 
і тваринних жирів 

т м, р 

20.59.60 Желатин і його похідні, у т.ч. альбуміни молочні т м, р (Σ) 

20.59.60.20 Казеїнати та похiднi казеїну iншi (крім клеїв казеїнових) т р 

20.59.60.50 Альбумiни; альбумiнати та похiднi альбуміну інші (крім яєчного альбумiну) т р 

20.59.60.80 Желатин та його похiднi (крім казеїнових клеїв та кісткових) т р 

20.59.99 Роботи, як частина виробництва продукції хімічної іншої, н.в.і.у., виконані підрядником   

20.60 Волокна штучні та синтетичні 

20.60.11 Джгут і волокна синтетичні штапельні не кардочесані і не гребенечесані т м, р (Σ) 

20.60.11.10 Волокна синтетичнi штапельні, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi в iнший спосіб для 
прядіння, з арамідів 

т р 

20.60.11.20 Джгут із ниток синтетичних та волокна синтетичні штапельні, не піддані кардо- чи гребеночесанню т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
або іншій підготовці для прядіння, з нейлону та поліамідів інших 

20.60.11.30 Джгут із ниток синтетичних та волокна синтетичні штапельні, не піддані кардо- чи гребеночесанню 
або іншій підготовці для прядіння, з полiефiру 

т р 

20.60.11.40 Джгут із ниток синтетичних та волокна синтетичні, не піддані кардо- чи гребеночесанню або іншій 
підготовці для прядіння, з акрилу 

т р 

20.60.11.50 Джгут із ниток синтетичних та волокна синтетичні штапельні, не піддані кардо- чи гребеночесанню 
або іншій подготовцідля прядіння, з поліпропілену 

т р 

20.60.11.90 Джгут із ниток синтетичних та волокна синтетичні, не піддані кардо- чи гребеночесанню або іншій 
підготовці для прядіння, інші 

т р 

20.60.12 Нитки високоміцні з поліаміду та поліефіру т м, р (Σ) 

20.60.12.20 Hитки філаментні високомiцнi з арамідів (крім швейних ниток, розфасованих для роздрібного продажу) т р 

20.60.12.40 Hитки філаментні високомiцнi з нейлону чи iнших полiамiдiв (крім швейних ниток, розфасованих для 
роздрібної торгівлі, ниток філаментних високоміцних з арамідів) 

т р 

20.60.12.60 Hитки філаментні високомiцнi поліефірні (крім швейних ниток, розфасованих для роздрібної торгівлі) т р 

20.60.13 Нитки філаментні синтетичні інші, одиночні т м, р (Σ) 

20.60.13.10 Нитки філаментні синтетичнi з поліамідів, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi (крiм швейних ниток) т р 

20.60.13.20 Нитки філаментні синтетичнi з поліамідів для виготовлення килимів, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi 
(крiм швейних ниток) 

т р 

20.60.13.30 Нитки філаментні синтетичнi з поліефірів, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi (крiм швейних ниток) т р 

20.60.13.40 Нитки філаментні синтетичнi з поліпропілену, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi (крiм швейних ниток) т р 

20.60.13.50 Нитки філаментні синтетичнi еластомірні, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi (крiм швейних ниток) т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
20.60.13.90 Нитки філаментні синтетичнi інші, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi (крiм швейних ниток) т р 

20.60.14 Нитки монофіламентні синтетичні; нитки стрічкові та подібні, з матеріалів текстильних 
синтетичних 

т м, р (Σ) 

20.60.14.20 Нитки монофіламентні синтетичні з лінійною щільністю 67 децитексів і більше із поперечним перерізом 
1мм і менше, з полiпропiлену (крім еластомірних) 

т р 

20.60.14.40 Нитки монофіламентні синтетичні з лінійною щільністю 67 децитекс і більше із поперечним перерізом 
1мм інші (крім з поліпропілену); нитки стрічкові та подібні з матеріалів текстильних синтетичнх 
завширшки 5мм і менше 

т р 

20.60.21 Джгут штучний і волокна штучні штапельні, не піддані кардо- чи гребенечесанню т м, р (Σ) 

20.60.21.20 Джгут штучний і волокна штучні штапельні, не піддані кардо- чи гребенечесанню або іншій підготовці 
для прядіння, з віскози 

т р 

20.60.21.40 Джгут штучний і волокна штучні штапельні, не піддані кардо- чи гребенечесанню або іншій підготовці 
для прядіння, з ацетату 

т р 

20.60.21.90 Джгут штучний і волокна штучні штапельні, не піддані кардо- чи гребенечесанню або інший підготовці 
для прядіння, інші 

т р 

20.60.22 Нитки високоміцні з віскози   

20.60.22.00 Нитки філаметні високоміцні з віскози, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім швейних ниток) т м, р 

20.60.23 Нитки філаментні штучні інші, одиночні т м, р (Σ) 

20.60.23.20 Нитки філаментні з віскози, уключаючи нитки монофіламентні з лінійною щільністю менше 67 
децитексів, одиночні, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім швейних ниток та ниток 
високоміцних) 

т р 

20.60.23.40 Нитки філаментні з ацетатцелюлози, уключаючи нитки монофіламентні з лінійною щільністю менше 67 
децитексів, одиночні, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім швейних ниток та ниток 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
високоміцних) 

20.60.23.90 Нитки філаментні штучні інші, уключаючи нитки монофіламетні штучні з лінійною щільністю 67 
децитексів, одиночні, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім швейних ниток) 

т р 

20.60.24 Нитки монофіламентні штучні; нитки стрічкові та подібні, з матеріалів текстильних штучних   

20.60.24.00 Нитки монофіламентні з лінійною щільністю 67 децитексів і більше з поперечним перерізом менше 1 мм; 
нитки стрічкові та подібні зі штучних текстильних матеріалів з шириною 5 мм і менше 

т м, р 

20.60.99 Роботи, як частина виробництва волокон штучних і синтетичних, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
21.10 Продукти фармацевтичні основні 

21.10.10 Кислота саліцилова, кислота О-ацетилсаліцилова, їх солі та ефіри складні кг м, р (Σ) 

21.10.10.30 Кислота салiцилова та її солi кг р 

21.10.10.50 Кислота О-ацетилсалiцилова, її солi та складнi ефiри кг р 

21.10.10.70 Складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солі (крім солей О-ацетилсаліцилової кислоти) кг р 

21.10.20 Лізин, кислота глютамінова та їх солі; солі четвертинні та гідроксиди амонію; 
фосфоаміноліпіди; аміди, їх похідні та солі 

кг м, р (Σ) 

21.10.20.10 Лiзин, його складнi ефiри та солi кг р 

21.10.20.20 Кислота глутамiнова та її солi кг р 

21.10.20.40 Солi четвертиннi та гiдроксиди амонiю; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або 
невизначеного хімічного складу 

кг р 

21.10.20.60 Амiди ациклiчнi, їх похiднi та солі (уключаючи ациклiчнi карбамати) кг р 

21.10.20.70 Амiди циклiчнi, їх похiднi та солі (уключаючи циклічні карбамати) (крім уреїнів, їх похідних та солей) кг р 

21.10.31 Лактони, н.в.і.у., сполуки гетероциклічні тільки з гетероатомом (-атомами) азоту, що містять у 
структурі неконденсоване піразольне кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце, 
неконденсоване триазинове кільце або фенотіазинову кільцеву систему без подальшої 
конденсації; гідантоїн та його похідні 

кг м, р (Σ) 

21.10.31.17 Фенолфталеїн; 1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метоксикарбонiл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-
бензо[ди]iзохромен-1-iл]-6-октадецилокси-2-нафтенова кислота; 3'-хлор-6'-циклогексиламiноспiро 
[iзобензофуран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он; 6'-(N-етил-п-толуїдин)-2'-метилспіро[iзобензоф-уран-1(3Н), 
9'-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н, 
3Н-нафто[1,8-cd]пiран-1-iл]нафталін-2-карбоксилат; гама-бутиролактон 

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
21.10.31.19 Лактони (крім лактонів за позицією 21.10.31.17 та сполук ртуті, неорганічних або органічних, за 

позиціями 20.13.52.70, 20.13.52.75) 
кг р 

21.10.31.30 Сполуки, що мiстять у структурі неконденсоване пiразольне кiльце (гідроване чи ні) кг р 

21.10.31.40 Гiдантоїн та його похiднi кг р 

21.10.31.55 Малонілсечовина (кислота барбітурова) та її похідні й солі кг р 

21.10.31.59 Сполуки, що містять у структурі  пiримiдинове кільце (гідроване чи ні) або пiперазинове кiльце (крім 
малонілсечовини (кислоти барбітурової) та її похідних і солей) 

кг р 

21.10.31.70 Сполуки, що мiстять у структурі неконденсоване триазинове кiльце (гідроване чи ні) (крім меламiну) кг р 

21.10.31.80 Сполуки, що мiстять у структурi фенотiазинову кільцеву систему (гідровану чи ні), без подальшої 
конденсацiї 

кг р 

21.10.32 Сульфонамiди   

21.10.32.00 Сульфонамiди кг м, р 

21.10.40 Цукри хімічно чисті, н.в.і.у.; ефіри прості та ефіри складні цукрів, їхні солі, н.в.і.у.   

21.10.40.00 Цукри хімічно чисті, н.в.і.у. (крім глюкози і т. ін.); ефіри прості та ефіри складні цукрів, їх солі, н.в.і.у. кг р 

21.10.51 Провітаміни, вітаміни та їхні похідні   

21.10.51.00 Провiтамiни та вiтамiни, природнi або отримані в результаті синтезу (уключаючи природнi 
концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих сполук, у тому 
числi розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику 

тис.грн р 

21.10.51.00.А Провiтамiни та вiтамiни, природнi або отримані в результаті синтезу (уключаючи природнi 
концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих сполук, у тому 
числi розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику 

кг м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
21.10.52 Гормони, їх похідні; інші стероїди, що їх використовують переважно як гормони   

21.10.52.00 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або отримані в результаті 
синтезу; їх похiднi та структурні аналоги, включаючи поліпептиди з модифікованими ланцюгами, що 
використовуються переважно як гормони 

кг м, р 

21.10.53 Глікозиди, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри прості, ефіри складні та інші 
похідні 

  

21.10.53.00 Глікозиди та алкалоїди рослинного походження природні або отримані в результаті синтезу, їх солі, 
ефіри прості, ефіри складні та інші похідні 

тис.грн р 

21.10.53.00.А Глікозиди та алкалоїди рослинного походження природні або отримані в результаті синтезу, їх солі, 
ефіри прості, ефіри складні та інші похідні 

кг м, р 

21.10.54 Антибiотики   

21.10.54.00 Антибiотики кг м, р 

21.10.60 Залози та органи інші; екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного 
походження, н.в.і.у. 

  

21.10.60.20 Екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї), для органотерапевтичного 
використання 

тис.грн р 

21.10.60.20.А Екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї), для органотерапевтичного 
використання 

кг р 

21.10.60.40 Залози та iншi органи або інші речовини людського чи тваринного походження  для терапевтичного 
або профiлактичного застосування, н.в.і.у. (крім крові та екстрактів залоз або інших органів) 

тис.грн р 

21.10.60.40.А Залози та iншi органи або інші речовини людського чи тваринного походження  для терапевтичного 
або профiлактичного застосування, н.в.і.у. (крім крові та екстрактів залоз або інших органів) 

кг р 



Розділ 21 Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні 

 229

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
21.10.60.55 Кров людська; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного чи діагностичного 

застосування; токсини; iншi культури мiкроорганiзмiв (крім дріжджів) 
тис.грн р 

21.10.60.55.А Кров людська; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного чи діагностичного 
застосування; токсини; iншi культури мiкроорганiзмiв (крім дріжджів) 

кг м, р 

21.10.99 Роботи, як частина виробництва продуктів фармацевтичних основних, виконані підрядником   

21.20 Препарати та матеріали, фармацевтичні 

21.20.11 Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики кг м, р (Σ) 

21.20.11.30 Препарати лiкарськi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової 
кислоти, чи містять стрептомiцини або їх похiдні, для терапевтичного або профілактичного 
застосування, не розфасовані для роздрібного продажу 

тис.грн р 

21.20.11.30.А Препарати лiкарськi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової 
кислоти, чи містять стрептомiцини або їх похiдні, для терапевтичного або профілактичного 
застосування, не розфасовані для роздрібного продажу 

кг м, р 

21.20.11.50 Препарати лiкарськi, що мiстять iншi антибiотики, не розфасовані для роздрібного продажу тис.грн р 

21.20.11.50.А Препарати лiкарськi, що мiстять iншi антибiотики, не розфасовані для роздрібного продажу кг м, р 

21.20.11.60 Препарати лiкарськi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової 
кислоти, чи містять стрептомiцини або їх похiдні, у дозованому вигляді чи розфасовані для 
роздрiбного продажу 

тис.грн р 

21.20.11.60.А Препарати лiкарськi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової 
кислоти, чи містять стрептомiцини або їх похiдні, у дозованому вигляді чи розфасовані для 
роздрiбного продажу 

кг м, р 

21.20.11.80 Препарати лiкарськi, що мiстять iншi антибіотики, розфасовані для роздрiбного продажу тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
21.20.11.80.А Препарати лiкарськi, що мiстять iншi антибіотики, розфасовані для роздрiбного продажу кг м, р 

21.20.12 Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики кг м, р (Σ) 

21.20.12.30 Препарати лiкарськi, що мiстять інсулін і не містять антибіотики, для терапевтичного або 
профілактичного застосування, не у дозованому вигляді чи не розфасовані для роздрібного продажу 

тис.грн р 

21.20.12.30.А Препарати лiкарськi, що мiстять інсулін і не містять антибіотики, для терапевтичного або 
профілактичного застосування, не у дозованому вигляді чи не розфасовані для роздрібного продажу 

кг м, р 

21.20.12.50 Препарати лiкарськi, що мiстять гормони інші (крім інсуліну) і не містять антибіотики, для 
терапевтичного або профілактичного застосування, не у дозованому вигляді чи не розфасовані для 
роздрібного продажу 

тис.грн р 

21.20.12.50.А Препарати лiкарськi, що мiстять гормони інші (крім інсуліну) і не містять антибіотики, для 
терапевтичного або профілактичного застосування, не у дозованому вигляді чи не розфасовані для 
роздрібного продажу 

кг м, р 

21.20.12.60 Препарати лiкарськi, що мiстять інсулін і не містять інші антибіотики, для терапевтичного або 
профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для роздрiбного продажу 

тис.грн р 

21.20.12.60.А Препарати лiкарськi, що мiстять інсулін і не містять інші антибіотики,для терапевтичного або 
профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для роздрiбного продажу 

кг м, р 

21.20.12.70 Препарати лiкарськi, що мiстять кортикостироїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не 
містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосуння, в дозованому вигляді чи 
розфасовані для роздрiбного продажу 

тис.грн р 

21.20.12.70.А Препарати лiкарськi, що мiстять кортикостироїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не 
містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосуння, в дозованому вигляді чи 
розфасовані для роздрiбного продажу 

кг м, р 

21.20.13 Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики кг м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
21.20.13.10 Препарати лiкарськi, що містять алкалоїди або їх похiдні, не розфасовані для роздрібного продажу тис.грн р 

21.20.13.10.А Препарати лiкарськi, що містять алкалоїди або їх похiдні, не розфасовані для роздрібного продажу кг м, р 

21.20.13.20 Препарати лiкарськi інші (що містять йод або його сполуки, хітин та т. ін.) н.в.i.у., для 
терапевтичного або профілактичного використання, не розфасовані для роздрібного продажу 

тис.грн р 

21.20.13.20.А Препарати лiкарськi інші (що містять йод або його сполуки, хітин та т. ін.) н.в.i.у., для 
терапевтичного або профілактичного використання, не розфасовані для роздрібного продажу 

кг м, р 

21.20.13.40 Препарати лiкарськi, що містять алкалоїди або їх похiдні, розфасовані для роздрiбного продажу тис.грн р 

21.20.13.40.А Препарати лiкарськi, що містять алкалоїди або їх похiдні, розфасовані для роздрiбного продажу кг м, р 

21.20.13.60 Препарати лiкарськi iншi, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для 
терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для 
роздрiбного продажу 

тис.грн р 

21.20.13.60.А Препарати лiкарськi iншi, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для 
терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для 
роздрiбного продажу 

кг м, р 

21.20.13.80 Препарати лiкарськi iншi, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасовані для 
роздрiбного продажу 

тис.грн р 

21.20.13.80.А Препарати лiкарськi iншi, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасовані для 
роздрiбного продажу 

кг м, р 

21.20.21 Сироватки та вакцини кг м, р (Σ) 

21.20.21.25 Cироватки імунні, продукти імунологічні інші (які беруть участь у регуляції імунологічних процесів) 
та фракцiї кровi iншi 

тис.грн р 

21.20.21.25.А Cироватки імунні, продукти імунологічні інші (які беруть участь у регуляції імунологічних процесів) кг р 



Розділ 21 Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні 

 232

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
та фракцiї кровi iншi 

21.20.21.45 Вакцини для лiкування людей тис.грн р 

21.20.21.45.А Вакцини для лiкування людей кг р 

21.20.21.60 Вакцини, які застосовуються у ветеринарії тис.грн р 

21.20.21.60.А Вакцини, які застосовуються у ветеринарії кг р 

21.20.22 Препарати протизаплідні хімічні на основі гормонів чи сперміцидів   

21.20.22.00 Препарати протизаплiднi хімічні на основі гормонів або сперміцидів  тис.грн р 

21.20.22.00.А Препарати протизаплiднi хімічні на основі гормонів або сперміцидів  кг м, р 

21.20.23 Реактиви діагностичні та препарати фармацевтичні інші кг м, р (Σ) 

21.20.23.20 Реактиви для визначення групи кровi тис.грн р 

21.20.23.20.А Реактиви для визначення групи кровi кг р 

21.20.23.40 Препарати контрастні для рентгенологічних обстежень, реактиви дiагностичнi для введення хворим тис.грн р 

21.20.23.40.А Препарати контрастні для рентгенологічних обстежень, реактиви дiагностичнi для введення хворим кг р 

21.20.24 Матеріали перев’язувальні клейкі, кетгут і матеріали подібні; аптечки першої допомоги та 
сумки санітарні 

кг м, р (Σ) 

21.20.24.20 Матерiали перев’язувальні клейкі чи матеріали подібні, просочені чи покриті фармацевтичними 
речовинами, для роздрiбного продажу 

тис.грн р 

21.20.24.20.А Матерiали перев’язувальні клейкі чи матеріали подібні, просочені чи покриті фармацевтичними 
речовинами, для роздрiбного продажу 

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
21.20.24.30 Кетгут хірургічний стерильний тис.грн р 

21.20.24.30.А Кетгут хірургічний стерильний кг р 

21.20.24.40 Вата, марля та матеріали подібні, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами, розфасовані 
для роздрібного продажу, н.в.і.у. (крім вати за позиціями 13.99.14.00 та 17.22.12.40) 

тис.грн р 

21.20.24.40.А Вата, марля та матеріали подібні, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами, розфасовані 
для роздрібного продажу, н.в.і.у. (крім вати за позиціями 13.99.14.00 та 17.22.12.40) 

кг р 

21.20.24.60 Сумки санітарні й аптечки (набори) першої допомоги тис.грн р 

21.20.24.60.А Сумки санітарні й аптечки (набори) першої допомоги кг р 

21.42.99 Роботи, як частина виробництва препаратів і матеріалів, фармацевтичних, виконані 
підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
22.11 Шини, покришки та камери, гумові; шини та протектори, відновлені 

22.11.11 Шини пневматичні гумові нові для легкових автомобілів    

22.11.11.00 Шини пневматичні гумові нові для легкових автомобілів (уключаючи для гоночних автомобілів) тис.шт м, р 

22.11.12 Шини пневматичні гумові нові для мотоциклів чи велосипедів   

22.11.12.00 Шини пневматичні гумові нові для мотоциклів чи велосипедів тис.шт м, р (Σ) 

22.11.12.00.30 Шини пневматичні нові для мотоциклів  тис.шт р 

22.11.12.00.50 Шини пневматичні нові для велосипедів тис.шт р 

22.11.13 Шини пневматичні гумові нові для автобусів, вантажних автомобілів або літаків  тис.шт м, р (Σ) 

22.11.13.55 Шини пневматичні гумові нові для автобусів та вантажних автомобілів з індексом навантаження 121 і 
менше 

тис.шт р 

22.11.13.57 Шини пневматичні гумові нові для автобусів та вантажних автомобілів з індексом навантаження 
більше 121 

тис.шт р 

22.11.13.70 Шини пневматичні гумові нові для літаків тис.шт р 

22.11.14 Шини для сільськогосподарських машин; шини пневматичні гумові інші нові   

22.11.14.00 Шини нові для сільськогосподарських, лісогосподарських, будівельних, промислових вантажно-
розвантажувальних транспортних засобів і машин; шини пневматичні гумові інші нові 

тис.шт м, р 

22.11.15 Камери шин, суцільні або напівпневматичні шини, протектори для шин змінні та стрічки ободні, 
гумові 

тис.шт м, р 

22.11.15.30 Шини суцільні або напівпневматичні, протектори для шин змінні, гумові тис.шт р 

22.11.15.50 Стрiчки ободнi гумові тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
22.11.15.70 Камери гумові  т м, р 

22.11.16 Стрiчки для вiдновлення протектора гумових шин   

22.11.16.00 Стрiчки для вiдновлення протектора гумових шин кг р 

22.11.20 Шини пневматичні гумові з відновленим протектором  шт м, р (Σ) 

22.11.20.30 Шини пневматичні гумові з відновленим протектором для легкових автомобілів шт р 

22.11.20.50 Шини пневматичнi гумові з відновленим протектором для вантажних автомобілів та автобусів шт р 

22.11.20.90 Шини пневматичнi гумові з відновленим протектором (уключаючи для літаків; крім для легкових 
автомобілів, вантажних автомобілів та автобусів) 

шт р 

22.11.99 Роботи, як частина виробництва шин, покришок і камер гумових, відновлення шин і покришок 
гумових, виконані підрядником 

  

22.19 Вироби гумові інші 

22.19.10 Гума регенерована в первинних формах або у вигляді пластин, листів чи стрічок   

22.19.10.00 Гума регенерована в первинних формах або у вигляді пластин, листів чи стрічок т р 

22.19.20 Гума невулканізована та вироби з неї; гума вулканізована, крім гуми твердої, у вигляді ниток, 
корду, пластин, листів, стрічок, прутків і профілів 

кг м, р (Σ) 

22.19.20.13 Суміш гумова з додаванням вуглецевої сажі чи діоксиду кремнію невулканiзована кг р 

22.19.20.19 Сумiш гумова невулканiзована інша в первинних формах або у вигляді пластин, листів чи стрічок (у т.ч. 
розчини та дисперсії) 

кг р 

22.19.20.30 Форми та вироби з гуми невулканiзованої, включаючи стрижні, трубки, профілі, кільця та диски (крiм 
стрiчок для вiдновлення протектора гумових шин) 

кг р 
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Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
22.19.20.50 Hитки та корд з гуми вулканiзованої кг р 

22.19.20.70 Пластини, листи i стрiчки, з гуми вулканiзованої кг р 

22.19.20.83 Прутки (стрижні) i профiлi фасонні, екструдованi, з гуми вулканiзованої поруватої кг р 

22.19.20.85 Пластини, листи, стрiчки для покриття пiдлог, з гуми вулканiзованої непоруватої (крiм із гуми твердої) кг р 

22.19.20.87 Прутки (стрижні) і профілі фасонні, екструдованi, з гуми вулканізованої непоруватої (крiм із гуми 
твердої)  

кг р 

22.19.30 Труби, трубки та шланги з гуми вулканізованої (крім із гуми твердої) кг м, р (Σ) 

22.19.30.30 Труби та трубки з гуми вулканізованої (крім із гуми твердої), неармовані кг р 

22.19.30.55 Шланги та рукави з гуми вулканізованої (крім із гуми твердої), армовані металом кг р 

22.19.30.57 Шланги та рукави з гуми вулканізованої (крім із гуми твердої), армовані текстильними матеріалами кг р 

22.19.30.59 Шланги та рукави з гуми вулканізованої (крім із гуми твердої), армовані чи комбіновані з іншими 
матеріалами (крім армованих металом та текстильними матеріалами) 

кг р 

22.19.30.70 Шланги та рукави з гуми вулканізованої (крім із гуми твердої) у зборі з фітингами кг р 

22.19.40 Стрічки конвеєрні або паси привідні, з гуми вулканізованої т м, р (Σ) 

22.19.40.30 Паси привідні клиноподібної, трапецієвидної чи смугової форми з гуми вулканізованої т р 

22.19.40.50 Стрічки конвеєрні з гуми вулканізованої т р 

22.19.40.70 Паси привідні синхронні з гуми вулканізованої т р 

22.19.40.90 Паси привідні з гуми вулканізованої (крім пасів привідних клиноподібної, трапецієвидної чи смугової 
форми; стрічок конвеєрних, пасів привідних синхронних) 

т р 



Розділ 22 Вироби гумові та пластмасові 
 

239 
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
22.19.50 Тканини текстильні прогумованi (крім тканин кордних) кг м, р (Σ) 

22.19.50.50 Стрiчка клейка з прогумованих тканин текстильних, завширшки 20 см і менше кг р 

22.19.50.70 Тканини текстильнi прогумованi (крім стрiчки клейкої завширшки 20 см і менше) кг р 

22.19.60 Одяг і аксесуари, з гуми вулканізованої (крім гуми твердої)   

22.19.60.00 Одяг і аксесуари (уключаючи рукавиці, рукавички та мітенки) будь-якого використання, з гуми 
вулканізованої (крім гуми твердої)  

кг р (Σ) 

22.19.60.00.30 Рукавиці, рукавички хiрургiчнi, з гуми вулканізованої кг р 

22.19.60.00.50 Рукавиці, рукавички та мітенки інші (крім хірургічних), з гуми вулканізованої (крім гуми твердої) кг р 

22.19.60.00.70 Одяг і аксесуари, з гуми вулканізованої (крім гуми твердої), не включаючи рукавиці, рукавички та 
мітенки з гуми вулканiзованої 

кг р 

22.19.71 Вироби гiгiєнiчнi та фармацевтичні (у т.ч. соски), з гуми вулканізованої, крім гуми твердої   

22.19.71.20 Контрацептиви оболонкові тис.шт м, р 

22.19.71.30 Вироби гiгiєнiчнi та фармацевтичнi з гуми вулканізованої (у т.ч. соски; крім контрацептивів 
оболонкових) 

кг м, р 

22.19.71.30.10 Соски різних типів та подібні вироби для дітей кг р 

22.19.72 Покриття для підлоги та килимки, з гуми вулканізованої, крім гуми поруватої   

22.19.72.00 Покриття для підлоги та килимки, з гуми вулканізованої, крім гуми поруватої т м, р 

22.19.73 Вироби з гуми вулканізованої інші, н.в.і.у.; гума тверда в усіх формах та вироби з неї; покриття 
для підлоги та килимки, з гуми вулканізованої поруватої 

т м, р (Σ) 

22.19.73.10 Вироби технічного призначення з гуми вулканізованої поруватої  т р 
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вання 

Періодич- 
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1 2 3 4 
22.19.73.21 Гумки канцелярські з гуми вулканізованої  т р 

22.19.73.23 Ущільнювачі з гуми вулканізованої  т м, р 

22.19.73.30 Амортизатори човнові чи причальні, надувні чи ні, з гуми вулканізованої; вироби надувні інші з гуми 
вулканізованої  

т р 

22.19.73.45 Вироби з гум металовмісних для тракторів та моторних транспортних засобів т р 

22.19.73.47 Вироби з виливаної гуми, виготовлені на прес-формах, для тракторів та моторних транспортних 
засобів 

т р 

22.19.73.49 Вироби з гум металовмісних іншого призначення, крім для тракторів та моторних транспортних 
засобів 

т р 

22.19.73.50 Підошви та каблуки з гуми тис.шт р 

22.19.73.50.А Підошви та каблуки з гуми т р 

22.19.73.65 Вироби з гуми вулканізованої, крім для тракторів та моторних транспортних засобів т м, р 

22.19.73.79 Гума тверда (наприклад, ебоніт), в усіх формах, уключаючи відходи та скрап; вироби з гуми твердої, 
н.в.і.у. 

т р 

22.19.99 Роботи, як частина виробництва виробів гумових інших, виконані підрядником   

22.21 Плити, листи, труби та профілі з пластмас   

22.21.10 Мононитка завтовшки більше 1 мм, стержні, прутки та профілі, з пластмас т м, р (Σ) 

22.21.10.50 Мононитка перерізом понад 1 мм, прутки, стержні, профілі, з полімерів етилену т р 

22.21.10.70 Мононитка перерізом понад 1 мм, прутки, стержні, профілі, з полімерів вінілхлориду т р 

22.21.10.90 Мононитка перерізом понад 1 мм, прутки, стержні, профілі, з інших пластмас (крім з полімерів етилену т р 



Розділ 22 Вироби гумові та пластмасові 
 

241 
 

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
та вінілхлориду) 

22.21.21 Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, 
жорсткі, з пластмас 

т м, р (Σ) 

22.21.21.30 Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів т р 

22.21.21.53 Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів етилену т р 

22.21.21.55 Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів пропілену т р 

22.21.21.57 Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів вінілхлориду т р 

22.21.21.70 Труби, трубки та шланги, жорсткі, з інших пластмас (крім з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду) т р 

22.21.29 Труби, трубки, шланги інші та фітинги до них, з пластмас кг м, р (Σ) 

22.21.29.20 Труби, трубки та шланги, гнучкі, з тиском прориву 27,6 МПа і більше, з пластмас кг р 

22.21.29.35 Труби, трубки та шланги, гнучкі, з пластмас, неармовані чи нез’єднані з іншими матеріалами, без 
фітингів 

кг р 

22.21.29.37 Труби, трубки та шланги, гнучкі, з пластмас, неармовані чи нез’єднані з іншими матеріалами, з 
фітингами  

кг р 

22.21.29.50 Труби, трубки та шланги інші, з пластмас (крім оболонок штучних із затверділих протеїнів або 
целюлозних матеріалів; труб, трубок та шлангів, жорстких та гнучких, з тиском прориву 27,6 МПа і 
більше) 

кг р 

22.21.29.70 Фітинги (уключаючи муфти, коліна, втулки) для труб, трубок та шлангів, з пластмас кг р 

22.21.30 Плити, листи, плівка, фольга i стрічки, з пластмас, неармовані або нез’єднані з іншими 
матеріалами 

т м, р (Σ) 

22.21.30.10 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів етилену, неармованi або нез’єднані з iншими т р 
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матерiалами, завтовшки 0,125 мм і менше 

22.21.30.17 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів етилену, неармованi або нез’єднані з iншими 
матерiалами, завтовшки більше 0,125 мм 

т р 

22.21.30.21 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів пропілену, неармованi або нез’єднані з iншими 
матерiалами, завтовшки 0,10 мм і менше, біаксіально орієнтовані 

т р 

22.21.30.23 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів пропілену, неармованi або нез’єднані з iншими 
матерiалами, завтовшки 0,10 мм і менше, інші 

т р 

22.21.30.26 Стрiчки з полімерів пропілену, неармованi або нез’єднані з iншими матерiалами, завтовшки більше 0,10 
мм (у т.ч. завширшки 20 мм і менше, але більше 5 мм, для пакування), крім самоклейних 

т р 

22.21.30.30  Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів стиролу, неармованi або нез’єднані з iншими 
матеріалами, непоруваті 

т р 

22.21.30.35 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полiмерів вінілхлориду, неармованi або нез’єднані з iншими 
матеріалами, непоруваті, з вмістом пластифікаторів 6 % і більше, завтовшки 1 мм і менше 

т р 

22.21.30.36 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полiмерів вінілхлориду, неармованi або нез’єднані з iншими 
матеріалами, непоруваті, з вмістом пластифікаторів 6 % і більше, завтовшки більше 1 мм 

т р 

22.21.30.37 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полiмерів вінілхлориду, неармованi або нез’єднані з iншими 
матеріалами, непоруваті, з вмістом пластифікаторів менше 6 %, завтовшки 1 мм і менше  

т р 

22.21.30.38 Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полiмерів вінілхлориду, неармованi або нез’єднані з iншими 
матеріалами, непоруваті, з вмістом пластифікаторів менше 6 %, завтовшки більше 1 мм 

т р 

22.21.30.53 Плити, листи, плівка, фольга та стрічки, з поліметилметакрилату, неармовані або нез’єднані з іншими 
матеріалами, непоруваті 

т р 

22.21.30.59 Плити, листи, плівка, фольга та стрічки, з інших акрилових полімерів, інші, неармовані або нез’єднані з 
іншими матеріалами, непоруваті 

т р 
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22.21.30.61 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, з полiкарбонатiв, неармовані або нез’єднані з іншими 

матеріалами, непоруваті (крім покриттів для підлоги, стін або стелi, самоклеючих, армованих, 
ламінованих, комбінованих або з'єднаних з іншими матеріалами) 

т р 

22.21.30.63 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, з ненасичених складних полiефiрiв, неармовані або нез’єднані з 
іншими матеріалами, непоруваті 

т р 

22.21.30.65 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, з полiетилентерефталату, неармовані або нез’єднані з іншими 
матеріалами, непоруваті, завтовшки 0,35 мм і менше 

т р 

22.21.30.67 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, з полiетилентерефталату, неармовані або нез’єднані з іншими 
матеріалами, непоруваті, завтовшки бiльше 0,35 мм 

т р 

22.21.30.69 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, з iнших складних полiефiрiв, неармовані або нез’єднані з іншими 
матеріалами, непоруваті (крім покриттів для підлоги, стін або стелi, самоклеючих, з полiкарбонатiв,  
полiетилентерефталату, ненасичених складних полiефiрiв) 

т р 

22.21.30.70 Плити, листи, плiвка, фольга, стрічки, з целюлози або її хімічних похідних, неармованi, неламіновані або 
нез’єднані з іншими матеріалами, непоруваті (крім покриттів для підлоги, стін або стелi, самоклеючих) 

т р 

22.21.30.82 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, з поліамідів, неармованi, неламіновані або нез’єднані з іншими 
матеріалами, непоруваті (крім покриттів для підлоги, стін або стелi, самоклеючих, армованих, 
ламінованих, комбінованих або зʼєднаних з іншими матеріалами) 

т р 

22.21.30.86 Плити, листи, плівка, фольга, з непоруватих полівінілбутиралю, аміно- та фенолоальдегідних смол або 
інших продуктів полімеризації, неармованi, неламіновані або нез’єднані з іншими матеріалами (крім 
покриттів для підлоги, стін або стелi, самоклеючих) 

т р 

22.21.30.90 Плити, листи, плiвка, фольга, стрічки, з непоруватих пластмас iнших, неармованi, неламіновані або 
нез’єднані з іншими матеріалами, н.в.i.у. (крім покриттів для підлоги, стін або стелi, самоклеючих та 
стерильних хірургічних або стоматологічних адгезивних бар'єрних матеріалів) 

т р 

22.21.41 Плити, листи, плiвка, фольга та стрічки, інші, з пластмас, поруваті  т м, р (Σ) 
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22.21.41.20 Плити, листи, плiвка, фольга та стрiчки, з поруватих полiмерiв стиролу т р 

22.21.41.30 Плити, листи, плiвка, фольга та стрiчки, з поруватих полiмерiв вiнiлхлориду т р 

22.21.41.50 Плити, листи, плiвка, фольга та стрiчки, з поруватих полiуретанiв т р 

22.21.41.70 Плити, листи, плiвка, фольга та стрiчки, з поруватої регенерованої целюлози т р 

22.21.41.80 Плити, листи, плiвка, фольга та стрiчки, з поруватих пластмас (крім з полiмерiв стиролу, полiмерiв 
вiнiлхлориду, полiуретанiв, регенерованої целюлози) 

т р 

22.21.42 Плити, листи, плiвка, фольга та стрiчки, інші, з пластмас, непоруваті  т м, р (Σ) 

22.21.42.30 Плити, листи, плiвка, фольга, стрічки з продуктів конденсації або полімеризації з перегрупуванням, із 
складних полiефiрiв, непоруватi, армовані, ламіновані або комбіновані з іншими матеріалами 

т р 

22.21.42.50 Плити, листи, плiвка, фольга, стрічки з продуктів конденсації або полімеризації з перегрупуванням, із 
фенолоальденідних смол, непоруватi, армовані, ламіновані або комбіновані з іншими матеріалами  

т р 

22.21.42.75 Плити, листи, плiвка, фольга, стрічки, з продуктів конденсації або полімеризації з перегрупуванням, з 
аміноальдегідних смол, непоруваті, ламіновані (шаруваті) під високим тиском, з декоративною 
поверхнею з однієї чи обох сторін 

т р 

22.21.42.79 Плити, листи, плiвка, фольга, стрічки, з продуктів полімеризації, інші т р 

22.21.42.80 Плити, листи, плiвка, фольга, стрічки, iншi, з пластмас, не отриманих шляхом полімеризації т р 

22.21.99 Роботи, як частина виробництва плит, листів, труб та профілів, з пластмас, виконані 
підрядником  

  

22.22 Тара з пластмас 

22.22.11 Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподiбнi), з полiмерiв етилену    

22.22.11.00 Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподiбнi), з полiмерiв етилену (не включаючи із синтетичних т м, р 
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текстильних матеріалів) 

22.22.12 Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподiбнi), з пластмас iнших (крім з полімерів етилену)   

22.22.12.00 Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподiбнi), з пластмас iнших (крім з полімерів етилену) (не включаючи із 
синтетичних текстильних матеріалів) 

т м, р 

22.22.13 Коробки, ящики, тара ґратчаста та вироби подібні, з пластмас    

22.22.13.00 Коробки, ящики, тара ґратчаста та вироби подібнi (у т.ч. корекси), з пластмас  т м, р 

22.22.14 Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з пластмас тис.шт м, р (Σ) 

22.22.14.50 Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для транспортування або пакування продукції 
(стакани для сметани, йогурту тощо), мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас  

тис.шт р 

22.22.14.70 Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для транспортування або пакування продукції, 
мiсткiстю бiльше 2 л, з пластмас 

тис.шт р 

22.22.19 Тара з пластмас iнша   

22.22.19.10 Бобiни, котушки, шпулi та подібні вироби, з пластмас кг р 

22.22.19.10.А Бобiни, котушки, шпулi та подібні вироби, з пластмас тис.шт  р 

22.22.19.10.11 Бобiни, котушки, шпулi та подібні вироби для намотування фото-, кiноплiвок чи подібних стрiчок, 
плiвок, з пластмас, для носiїв звуко-, вiдеозаписів та подібних записів 

кг р 

22.22.19.20 Кришки та ковпачки для закупорювання пляшок, з пластмас т м, р 

22.22.19.20.А Кришки та ковпачки для закупорювання пляшок, з пластмас млн.шт м, р 

22.22.19.30 Корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для закупорювання, з пластмас (крім для закупорювання 
пляшок) 

т м, р 
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22.22.19.30.А Корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для закупорювання, з пластмас (крім для закупорювання 

пляшок) 
млн.шт м, р 

22.22.19.50 Вироби для транспортування чи пакування продукції, з пластмас (крім коробок, ящиків, тари 
ґратчастої та виробів подібних; мiшків та пакетів, у т.ч. конусоподiбних; бутлiв, пляшок, флаконів, 
фляг та виробів подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних виробів; корків, кришок, ковпачків та 
подібних засобів для закупорювання) 

т м, р 

22.22.19.50.А Вироби для транспортування чи пакування продукції, з пластмас (крім коробок, ящиків, тари 
ґратчастої та виробів подібних; мiшків та пакетів, у т.ч. конусоподiбних; бутлiв, пляшок, флаконів, 
фляг та виробів подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних виробів; корків, кришок, ковпачків та 
подібних засобів для закупорювання) 

тис.шт м, р 

22.22.99 Роботи, як частина виробництва тари з пластмас, виконані підрядником   

22.23 Вироби будівельні з пластмас 

22.23.11 Покриття для підлоги, стін або стелi, з пластмас, у рулонах або в плитках  тис.м2 м, р (Σ) 

22.23.11.55 Покриття для підлоги, стін або стелi, у рулонах або в плитках, які складаються з основи, просоченої 
або покритої полівінілхлоридом 

тис.м2 р 

22.23.11.59 Покриття для підлоги, стін або стелi, у рулонах або в плитках, з полімерів вінілхлориду, інші (крім тих, 
які складаються з основи, просоченої або покритої полівінілхлоридом) 

тис.м2 р 

22.23.11.90 Покриття для підлоги, стін або стелi, у рулонах або в плитках, з пластмас (крім з полімерів 
вінілхлориду)  

тис.м2 р 

22.23.12 Ванни, раковини, унітази, сидіння та кришки для унітазів, бачки змивні та вироби санітарно-
технічні подібні, з пластмас 

тис.шт м, р (Σ) 

22.23.12.50 Ванни, душі та раковини, з пластмас тис.шт р 

22.23.12.70 Сидіння та кришки для унітазів, з пластмас тис.шт р 
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22.23.12.90 Біде, унітази, бачки змивні та вироби санітарно-технічні подібні, з пластмас (крім ванн, душів, раковин, 

сидінь та кришок для унітазів) 
тис.шт р 

22.23.13 Резервуари, цистерни, баки і контейнери подібні, місткістю більше 300 л, з пластмас   

22.23.13.00 Резервуари, цистерни, баки і контейнери подібні, місткістю більше 300 л, з пластмас т м, р 

22.23.14 Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, віконниці та жалюзі, вироби подібні та їх частини, 
з пластмас 

  

22.23.14.50 Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас тис.шт м, р 

22.23.14.50.А Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас тис.м2 р 

22.23.14.50.20 Блоки дверні й віконні, з пластмас тис.шт м, р 

22.23.14.50.30 Полотна і коробки дверні, з пластмас тис.шт м, р 

22.23.14.50.70 Вікна засклені з пластмас тис.шт м, р 

22.23.14.70 Віконниці та жалюзі, вироби подібні та їх частини, з пластмас кг р 

22.23.15 Лінолеум та покриття для підлоги тверді на непластмасовій основі    

22.23.15.00 Лінолеум та покриття для підлоги тверді на текстильній основі (крім листів та пластин, які 
складаються тільки з маси лінолеуму)  

тис.м2 м, р 

22.23.19 Вироби будівельні з пластмас, н.в.i.у. кг м, р (Σ) 

22.23.19.50 Арматура будівельна та деталі кріплення (фурнітура), призначені для постійного встановлення, з 
пластмас 

кг р 

22.23.19.90 Будівельні елементи, які використовуються для спорудження підлог, стін, перегородок, стель, дахів і 
т.ін., ринви та фітинги до них, перила, парапети та подібні огорожі, конструкційні елементи стелажів 
для складання і стаціонарного встановлення у магазинах, майстернях, складах і т. ін., декоративні 

кг р 
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1 2 3 4 
архітектурні елементи, такі як канелюри, арки та фризи, з пластмас, н.в.і.у. 

22.23.20 Споруди збiрнi з пластмас   

22.23.20.00 Споруди збiрнi з пластмас  тис.грн р  

22.23.20.00.А Споруди збiрнi з пластмас  т м, р 

22.23.99 Роботи, як частина виробництва виробів будівельних із пластмас, виконані підрядником   

22.29 Вироби з пластмас інші 

22.29.10 Одяг i аксесуари до нього (у т.ч. рукавички), з пластмас   

22.29.10.00 Предмети одягу й аксесуари до одягу (уключаючи рукавички, дощовики, фартухи, ремені, дитячі 
нагрудники), з пластмас (крім головних уборів) 

кг м, р 

22.29.21 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, смуги та форми пласкі інші, з пластмас, самоклеючі, у 
рулонах завширшки не більше 20 см  

кг м, р (Σ) 

22.29.21.30 Смуги або стрічки, з пластмас, самоклеючі з покриттям з невулканізованого натурального чи 
синтетичного каучуку, у рулонах завширшки 20 см і менше 

кг р 

22.29.21.40 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, смуги та форми пласкі інші, з пластмас, самоклеючі, у рулонах 
завширшки 20 см і менше (крім смужок з пластмас покритих невулканізованим натуральним або 
синтетичним каучуком) 

кг р 

22.29.22 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, смуги та форми пласкі інші, з пластмас, самоклеючі, інші   

22.29.22.40 Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, смуги та форми пласкі інші, з пластмас, самоклеючі, у рулонах 
завширшки більше 20 см чи не в рулонах (крім покриттів для підлоги, стін або стелi) 

кг м, р 

22.29.23 Посуд столовий і кухонний, інші вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних кімнат, з 
пластмас 

кг м, р (Σ) 
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22.29.23.20 Посуд столовий і кухонний, з пластмас кг р 

22.29.23.40 Вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних кімнат, з пластмас (крім посуду столового та 
кухонного; ванн, душів та раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок для унітазів, бачків змивних та 
виробів санітарно-технічних подібних) 

кг р 

22.29.24 Частини, н.в.і.у., для ламп і арматури освітлювальної, світлових покажчиків і виробів подібних, 
з пластмас 

  

22.29.24.00 Частини, н.в.і.у., для ламп і арматури освітлювальної, світлових покажчиків і виробів подібних, з 
пластмас 

тис.грн р  

22.29.24.00.А Частини, н.в.і.у., для ламп і арматури освітлювальної, світлових покажчиків і виробів подібних, з 
пластмас 

кг м, р 

22.29.25 Приладдя канцелярське або шкільне, з пластмас   

22.29.25.00 Приладдя канцелярське або шкільне, з пластмас (уключаючи прес-пап’є, ножі для різання паперу, 
блокноти з промокальним папером, підставки (футляри) для ручок, закладки для книг) 

кг м, р 

22.29.26 Деталі з’єднувальні та фурнітура для меблів, транспортних засобів та вироби подібні, з 
пластмас; статуетки та вироби декоративні інші, з пластмас  

кг м, р (Σ) 

22.29.26.10 Деталі з’єднувальнi та фурнітура для меблів, транспортних засобів та вироби подібні, з пластмас кг р 

22.29.26.20 Статуетки та декоративні вироби інші, з пластмас (уключаючи рами для картин, фотографій тощо)  кг р 

22.29.26.30 Вкладиші (резервуари) перфоровані та вироби подібні, для фільтрування води на вході у системи 
очистки води та каналізації, з пластмас 

кг р 

22.29.29 Вироби з пластмас інші кг р (Σ) 

22.29.29.10 Гребінці, гребені та предмети для волосся подібні, з гуми твердої (ебоніту) чи пластмас (крім 
електротермічних приладів для догляду за волоссям) 

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
22.29.29.15 Шпильки, заколки для волосся, зажими для завивання, бігуді та вироби подібні, їхні частини, з 

пластмаси 
кг р 

22.29.29.20 Підошви та каблуки з пластмас тис.шт р 

22.29.29.20.А Підошви та каблуки з пластмас кг р 

22.29.29.50 Вироби інші з пластмас, виготовлені з листового матеріалу кг м, р 

22.29.29.90 Вироби інші з пластмас (уключаючи пристрої для стомічного використання) тис.грн р  

22.29.29.90.А Вироби інші з пластмас (уключаючи пристрої для стомічного використання) кг м, р 

22.29.91 Послуги з виготовлення (оброблення) виробів інших із пластмас  кг м, р (Σ) 

22.29.91.10 Частини з пластмас для машин та механічних пристроїв (крім поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння, газових турбін) 

тис.грн р  

22.29.91.10.А Частини з пластмас для машин та механічних пристроїв (крім поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння, газових турбін) 

кг р 

22.29.91.25 Частини з пластмас для приладів електромеханічних побутових з вмонтованим електродвигуном (крім 
пилососів); для електронагрівальних приладів виробничого та побутового призначення  

тис.грн р  

22.29.91.25.А Частини з пластмас для приладів електромеханічних побутових з вмонтованим електродвигуном (крім 
пилососів); для електронагрівальних приладів виробничого та побутового призначення  

кг р 

22.29.91.27 Частини з пластмас для програвачів (у т.ч. програвачів грамплатівок і касетних), магнітофонів та 
іншої відео- і звукозаписувальної або відео- і звуковідтворювальної апаратури, крім звукознімачів 

тис.грн р  

22.29.91.27.А Частини з пластмас для програвачів (у т.ч. програвачів грамплатівок і касетних), магнітофонів та 
іншої відео- і звукозаписувальної або відео- і звуковідтворювальної апаратури, крім звукознімачів 

кг р 

22.29.91.30 Частини з пластмас для апаратури радіомовлення або телебачення; телевізійних камер, цифрових 
камер та записувальних відеокамер; радіолокаційних, радiонавiгацiйних приладів і радiоапаратури 

тис.грн р  



Розділ 22 Вироби гумові та пластмасові 
 

251 
 

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
дистанційного керування 

22.29.91.30.А Частини з пластмас для апаратури радіомовлення або телебачення; телевізійних камер, цифрових 
камер та записувальних відеокамер; радіолокаційних, радiонавiгацiйних приладів і радiоапаратури 
дистанційного керування 

кг р 

22.29.91.40 Частини з пластмас для апаратури електричної для комутації або захисту електричних кіл; для 
пультів, панелей, розподільчих щитків для електроапаратури; для схем інтегрованих електричних  

тис.грн р  

22.29.91.40.А Частини з пластмас для апаратури електричної для комутації або захисту електричних кіл; для 
пультів, панелей, розподільчих щитків для електроапаратури; для схем інтегрованих електричних  

кг р 

22.29.91.50 Частини з пластмас для залізничних локомотивів, моторних вагонів трамвая або рухомого складу; для 
шляхового обладнання та пристроїв для залізничних (трамвайних) колій; механічного сигнального 
обладнання; пристроїв для забезпечення безпеки та контролю транспортного руху 

тис.грн р  

22.29.91.50.А Частини з пластмас для залізничних локомотивів, моторних вагонів трамвая або рухомого складу; для 
шляхового обладнання та пристроїв для залізничних (трамвайних) колій; механічного сигнального 
обладнання; пристроїв для забезпечення безпеки та контролю транспортного руху 

кг р 

22.29.91.60 Частини та допоміжні елементи з пластмас для всіх видів наземних транспортних засобів (крім 
залізничних локомотивів, моторних вагонів трамвая або рухомого складу) 

тис.грн р  

22.29.91.60.А Частини та допоміжні елементи з пластмас для всіх видів наземних транспортних засобів (крім 
залізничних локомотивів, моторних вагонів трамвая або рухомого складу) 

кг р 

22.29.91.80 Частини з пластмас для літальних та космічних апаратів тис.грн р  

22.29.91.80.А Частини з пластмас для літальних та космічних апаратів кг р 

22.29.91.93 Частини з пластмас для інших електричних машин та устаткування; звукового та візуального 
сигналізаційного й охоронного електроустаткування  

тис.грн р  

22.29.91.93.А Частини з пластмас для інших електричних машин та устаткування; звукового та візуального 
сигналізаційного й охоронного електроустаткування  

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
22.29.91.97 Частини з пластмас для приладiв і апаратiв оптичних, фотографiчних, кiнематографiчних, 

вимiрювальних, контрольних, прецизiйних, медичних або хiрургiчних 
тис.грн р 

22.29.91.97.А Частини з пластмас для приладiв і апаратiв оптичних, фотографiчних, кiнематографiчних, 
вимiрювальних, контрольних, прецизiйних, медичних або хiрургiчних 

кг р 

22.29.99 Роботи, як частина виробництва виробів інших із пластмас, виконані підрядником    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.11 Скло листове 

23.11.11 Скло листове виливане, прокатне, тягнуте або видувне, але не оброблене в інший спосіб тис.м2 м, р (Σ) 

23.11.11.10 Скло листове, неармоване, виливане та прокатне, яке має чи не має поглинаючого або відбивного шару, 
але не оброблене в інший спосіб 

тис.м2 м, р 

23.11.11.30 Скло листове, армоване чи профільоване, виливане та прокатне, яке має чи не має поглинаючого або 
відбивного шару, але не оброблене в інший спосіб 

т м, р 

23.11.11.30.А Скло листове, армоване чи профільоване, виливане та прокатне, яке має чи не має поглинаючого або 
відбивного шару, але не оброблене в інший спосіб 

тис.м2 р 

23.11.11.50 Скло листове, тягнуте або видувне, яке має чи не має поглинаючого або відбивного шару, але не оброблене 
в інший спосіб 

тис.м2 р 

23.11.12 Скло-флоат і скло з полірованою або шліфованою поверхнею, але не оброблене в інший спосіб, 
листове 

тис.м2 м, р (Σ) 

23.11.12.12 Скло-флоат і скло з полірованою або шліфованою поверхнею, неармоване, яке має невідбивний шар, 
листове 

тис.м2 р 

23.11.12.14 Скло-флоат і скло з полірованою або шліфованою поверхнею, неармоване, яке має поглинаючий або 
відбивний шар, завтовшки 3,5 мм і менше, листове 

тис.м2 р 

23.11.12.17 Скло-флоат і скло з полірованою або шліфованою поверхнею, неармоване, яке має поглинаючий або 
відбивний шар, завтовшки більше 3,5 мм, листове (крім скла листового оранжерейного) 

тис.м2 р 

23.11.12.30 Скло-флоат і скло з полірованою або шліфованою поверхнею, неармоване, забарвлене по всій масі, 
непрозоре, накладне або тільки шліфоване, листове (крім скла листового оранжерейного) 

тис.м2 р 

23.11.12.90 Скло-флоат і скло з полірованою або шліфованою поверхнею, але не оброблене в інший спосіб, листове, 
н.в.і.у. 

тис.м2 р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.11.99 Роботи, як частина виробництва скла листового, виконані підрядником   

23.12 Скло листове формоване й оброблене 

23.12.11 Скло листове, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене в інший спосіб, 
але не вставлене в раму чи оправу  

т м, р (Σ) 

23.12.11.А Скло листове, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене в інший спосіб, 
але не вставлене в раму чи оправу  

тис.м2 м, р 

23.12.11.50 Скло листове оптичне, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене в інший спосіб, 
але не вставлене в раму або оправу  

т р 

23.12.11.90 Скло листове інше, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене в інший спосіб, але 
не вставлене в раму або оправу (крім оптичного) 

т р 

23.12.12 Скло безпечне (безосколкове) тис.м2 м, р (Σ) 

23.12.12.А Скло безпечне (безосколкове) т р 

23.12.12.10 Скло безпечне (безосколкове) загартоване, форматом і розміром для використання на автомобілях, 
літальних і космічних апаратах, суднах та інших транспортних засобах 

тис.м2 р 

23.12.12.30 Скло безпечне (безосколкове) загартоване інше, н.в.і.у. тис.м2 м, р 

23.12.12.50 Скло безпечне (безосколкове) багатошарове, форматом і розміром для використання на автомобілях, 
літальних і космічних апаратах, суднах та інших транспортних засобах 

т м, р 

23.12.12.50.А Скло безпечне (безосколкове) багатошарове, форматом і розміром для використання на автомобілях, 
літальних і космічних апаратах, суднах та інших транспортних засобах 

тис.м2 р 

23.12.12.70 Скло безпечне (безосколкове) багатошарове інше, н.в.і.у. тис.м2 р 

23.12.13 Дзеркала скляні; вироби багатошарові ізолювальні зі скла    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.12.13.30 Вироби багатошарові ізолюючі зі скла тис.м2 м, р 

23.12.13.50 Дзеркала скляні заднього виду для транспортних засобів тис.шт р 

23.12.13.90 Дзеркала скляні інші, в рамах або без рам т р 

23.12.99 Роботи, як частина виробництва скла листового формованого та обробленого, виконані 
підрядником 

  

23.13 Скло порожнисте 

23.13.11 Пляшки, банки, флакони та тара інша, зі скла, крім ампул; пробки, кришки та засоби для 
закупорювання інші, зі скла 

  

23.13.11.10 Банки зі скла для консервування; пробки, кришки та засоби для закупорювання інші, зі скла  тис.т м, р 

23.13.11.10.10.А Банки зі скла для консервування (в 0,5 літровому обчисленні) млн.шт м, р 

23.13.11.20 Тара, виготовлена зі скляних трубок (крім банок для консервування) тис.шт р 

23.13.11.30 Тара зі скла місткістю 2,5 л і більше (крім банок для консервування) млн.шт р 

23.13.11.40 Пляшки зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів (крім пляшок із 
покриттям з натуральної або композиційної шкіри; пляшечок дитячих для годування)  

млн.шт м, р 

23.13.11.50 Пляшки зі скла кольорового, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів (крім пляшок із 
покриттям з натуральної або композиційної шкіри; пляшечок дитячих для годування) 

млн.шт м, р 

23.13.11.60 Тара зі скла, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів (крім пляшок, флаконів із 
покриттям з натуральної або композиційної шкіри, посуду зі скла побутового, колб та посудин вакуумних) 

млн.шт м, р 

23.13.11.70 Тара зі скла, місткістю менше 2,5 л, для фармацевтичної продукції (крім ампул)  тис.шт р 

23.13.11.80 Тара зі скла інша, місткістю менше 2,5 л, для транспортування чи пакування товарів (крім для напоїв та 
харчових продуктів, фармацевтичної продукції та тари, виготовленої зі скляних трубок)  

тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.13.12  Посудини зі скла для пиття, крім склокерамічних тис.шт м, р (Σ) 

23.13.12.20 Посудини для пиття (бокали, фужери) з кришталю свинцевого ручної обробки (крім склокераміки) тис.шт р 

23.13.12.40 Посудини для пиття (бокали, фужери) з кришталю свинцевого механічної обробки (крім склокераміки) тис.шт р 

23.13.12.60 Посудини для пиття із загартованого скла (крім зі склокераміки або кришталю свинцевого) тис.шт р 

23.13.12.90 Посудини зі скла для пиття інші (крім склокераміки) тис.шт р 

23.13.13 Посуд столовий і кухоний зі скла, вироби зі скла для туалетних кімнат, офісів, оздоблення 
приміщень тощо 

тис.шт м, р (Σ) 

23.13.13.10 Посуд столовий чи кухонний з кришталю свинцевого ручної обробки (крім зі склокераміки, скла 
загартованого, посудин для пиття) 

тис.шт р 

23.13.13.30 Посуд столовий чи кухонний з кришталю свинцевого механічної обробки (крім зі склокераміки, скла 
загартованого, посудин для пиття) 

тис.шт р 

23.13.13.50 Посуд столовий чи кухонний зі скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більше 5х10-6/К в інтервалі 
температур від 0 до 300 градусів за Цельсієм (крім зі склокераміки, скла загартованого або кришталю 
свинцевого, посудин для пиття)  

тис.шт р 

23.13.13.60 Посуд столовий чи кухонний, вироби зі скла для туалетних кімнат, офісів і оздоблення приміщень, зі 
склокераміки 

тис.шт р 

23.13.13.90 Посуд столовий чи кухонний зі скла загартованого (крім посудин для пиття)  тис.шт р 

23.13.14 Колби зі скла для термосів або для посудин вакуумних інших  тис.шт  

23.13.14.00 Колби зі скла для термосів або для посудин вакуумних інших (оброблені та необроблені) тис.шт р 

23.13.91 Послуги з кінцевого оброблення посудин зі скла для пиття та іншого столового та кухонного 
посуду зі скла 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.13.92 Послуги з кінцевого оброблення тари зі скла   

23.13.99 Роботи, як частина виробництва скла порожнистого, виконані підрядником    

23.14 Скловолокно 

23.14.11 Стрічки, рівниця, пряжа та пасма, рублені, зі скловолокна т м, р (Σ) 

23.14.11.10 Пасма рублені зі скловолокна завдовжки 3 мм і більше, але не більше 50 мм (штапельне скловолокно) т р 

23.14.11.30 Рівниця зі скловолокна т р 

23.14.11.50 Стрічкиі, пряжа та пасма рублені, зі скловолокна (крім пасм рублених зі скловолокна завдовжки 3 мм і 
більше, але не більше 50 мм) 

т р 

23.14.11.70 Вироби зі штапельного скловолокна  т р 

23.14.12  Тканини тонкі (вуалі), сітки, мати, матраци, панелі та вироби інші, зі скловолокна, крім 
склотканин текстильних 

т м, р (Σ) 

23.14.12.20 Мати зі нерівномірного багатошарового скловолокна (крім зі скловати) т р 

23.14.12.40 Тканини тонкі (вуалі) зі нерівномірного багатошарового скловолокна (крім зі скловати) т р 

23.14.12.50 Полотна неткані, повсть, матраци, панелі зі скловолокна т р 

23.14.12.97 Скловолокно, включаючи скловату, та вироби з них (крім штапельного волокна, рівниці, пряжі та пасм 
рублених зі скловолокна, склотканин текстильних, стрічок, тканин тонких (вуалей), полотен, матів, 
матраців, панелей та подібних нетканих виробів, мінеральної вати і виробів з неї, електричних ізоляторів 
або їх частин, оптичних волокон, пучків волокон або кабелів, щіток зі скловолокна, перук для ляльок) 

т р 

23.14.99 Роботи, як частина виробництва скловолокна, виконані підрядником    

23.19 Вироби зі скла інші, у т.ч. вироби зі скла технічні 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.19.11 Скло у масі, у вигляді кульок (крім мікросфер), прутків і трубок, необроблене т м, р (Σ) 

23.19.11.10 Скло у масі (крім скла у вигляді порошку, гранул або пластівців) т р 

23.19.11.30 Скло необроблене у вигляді куль, прутків (крім скляних куль-іграшок, скляних куль шліфованих після 
формування; для використання в якості корків для пляшок; мікросфер зі скла діаметром до 1 мм) 

т р 

23.19.11.50 Скло необроблене у вигляді трубок, уключаючи трубки, до яких у масі було додано люмінесцентні 
матеріали (крім трубок із внутрішнім люмінесцентним покриттям) 

т р 

23.19.12 Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби зі скла пресованого або формованого; вітражі 
та вироби подібні; піноскло у блоках, плитах та в подібних формах 

  

23.19.12.00 Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби зі скла пресованого або формованого; вітражі та 
вироби подібні; піноскло у блоках, плитах та в подібних формах 

т р 

23.19.21 Колби зі скла відкриті, для ламп електричних, трубок електронно-променевих або виробів 
подібних, їх частини зі скла 

  

23.19.21.00 Колби зі скла відкриті, для ламп електричних, трубок електронно-променевих або виробів подібних, їх 
частини зі скла 

т р 

23.19.22 Скло для годинників і окулярів, оптично необроблене; заготовки для виготовлення такого скла   

23.19.22.00 Скло для годинників і окулярів, оптично необроблене; заготовки для виготовлення такого скла т р 

23.19.23 Вироби лабораторного, гігієнічного або фармацевтичного призначення, зі скла; ампули зі скла   

23.19.23.30 Вироби зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйовані чи неградуйовані т м, р 

23.19.23.50 Ампули зі скла для пакування або транспортування товарів млн.шт м, р 

23.19.24 Частини зі скла для ламп та арматури освітлювальної, світлових покажчиків, табличок тощо   



Розділ 23 Продукція мінеральна неметалева інша 
 

 260

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.19.24.00 Частини зі скла для ламп і арматури освітлювальної, світлових покажчиків, табличок тощо тис.грн р  

23.19.24.00.А Частини зі скла для ламп і арматури освітлювальної, світлових покажчиків, табличок тощо т р 

23.19.25 Ізолятори електричні зі скла   

23.19.25.00 Ізолятори електричні зі скла (крім арматури ізоляційної для електричних машин, електрообладнання й 
електроустатковання) 

т м, р 

23.19.26 Вироби зі скла, н.в.і.у. т р (Σ) 

23.19.26.40 Вироби зі скла для сигналізації та елементи оптики зі скла не оброблені оптично; кубики скляні та вироби 
інші зі скла для робіт мозаїчних або подібних декоративних цілей (крім готових панелей та інших прикрас 
зі скляної мозаїки) 

т р 

23.19.26.70 Вироби дрібні зі скла (уключаючи намиста, штучні перли, камені і т. ін.) т р 

23.19.26.90 Вироби зі скла інші, н.в.і.у. тис.грн р 

23.19.26.90.А Вироби зі скла інші, н.в.і.у. т р 

23.19.91 Послуги з кінцевого оброблення виробів зі скла інших, у т.ч. виробів зі скла технічних   

23.19.99 Роботи, як частина виробництва виробів зі скла інших, у т.ч. виробів зі скла технічних, виконані 
підрядником 

  

23.20 Вироби вогнетривкі 

23.20.11 Цегла, блоки, плитки та вироби керамічні інші з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів 
діатомітових 

  

23.20.11.00 Цегла, блоки, плитки та вироби керамічні інші вогнетривкі (уключаючи плити, панелі, порожнисті 
брикети, циліндри, труби) з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових 

тис.т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.20.12 Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, крім 

виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових 
тис.т м, р (Σ) 

23.20.12.10 Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% 
і більше MgO, CaO або Cr2О3, крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових 

тис.т р 

23.20.12.33 Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% 
і більше глинозему (Al2O3) та/або кремнезему (SiO2): з вмістом 93 мас.% і більше кремнезему (SiO2) 

тис.т р 

23.20.12.35 Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% 
і більше глинозему (Al2O3) та/або кремнезему (SiO2): з вмістом 7 мас.% і більше, але менше 45 мас.% 
глинозему (Al2O3) 

тис.т р 

23.20.12.37 Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% 
і більше глинозему (Al203) та/або кремнезему (SiO2): інші 

тис.т р 

23.20.12.90 Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні інші, н.в.і.у. тис.т р 

23.20.13 Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та суміші подібні, вогнетривкі, н.в.і.у.   

23.20.13.00 Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та суміші подібні, вогнетривкі, н.в.і.у. (уключаючи 
“вогнетривкі пластикиˮ, суміші трамбовочні, торкрет-маси; крім паст вуглецевих) 

тис.т м, р 

23.20.14 Вироби вогнетривкі невипалені та вироби вогнетривкі керамічні інші тис.т м, р (Σ) 

23.20.14.10 Вироби вогнетривкі, невипалені, які містять магнезит, доломіт або хроміт (уключаючи цеглу і вироби 
інших форм, камені пробірні для випробування металу дорогоцінного, блоки і плити для брукування доріг) 
(крім виробів вогнетривких керамічних)  

тис.т р 

23.20.14.30 Вироби вогнетривкі керамічні інші, які містять більше 25 мас.% графіту або інших форм вуглецю  тис.т р 

23.20.14.55 Вироби вогнетривкі керамічні інші, які містять більше 50 мас.% глинозему, кремнезему або сумішей: із 
вмістом менше 45 мас.% глинозему  

тис.т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.20.14.59 Вироби вогнетривкі керамічні інші, які містять більше 50 мас.% глинозему, кремнезему або сумішей: із 

вмістом 45 мас.% і більше глинозему  
тис.т р 

23.20.14.90 Вироби вогнетривкі керамічні інші, н.в.і.у. тис.т р 

23.20.99 Роботи, як частина виготовлення виробів вогнетривких, виконані підрядником   

23.31 Плитки та плити, керамічні 

23.31.10 Плитки та плити, керамічні тис.м2 м, р (Σ) 

23.31.10.10 Плитки, кубики і вироби подібні, з площею лицьової поверхні менше 49 см2, для мозаїки, керамічні, 
неглазуровані 

тис.м2 р 

23.31.10.20 Плитки, кубики і вироби подібні, з площею лицьової поверхні менше 49 см2, для мозаїки, керамічні, 
глазуровані 

тис.м2 р 

23.31.10.50 Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, керамічні, неглазуровані; 
кубики і вироби подібні для мозаїки, керамічні, неглазуровані, на основі або без неї 

тис.м2 р 

23.31.10.71 Плитки подвійні типу “шпальтплаттен”, керамічні, глазуровані тис.м2 р 

23.31.10.73 Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні 
більше 90 см2, з кераміки кам’яної, глазуровані 

тис.м2 р 

23.31.10.75 Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні 
більше 90 см2, з фаянсу або тонкої кераміки 

тис.м2 р 

23.31.10.79 Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні 
90 см2 і менше, керамічні, глазуровані (крім плиток подвійних типу “шпальтплаттен”, плиток, плит для 
брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні більше 90 см2,з 
кераміки кам’яної, з фаянсу або тонкої кераміки) 

тис.м2 р 

23.31.99 Роботи, як частина виробництва плиток і плит керамічних, виконані підрядником    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.32 Цегла, черепиця та інші будівельні вироби з випаленої глини 

23.32.11 Цегла невогнетривка керамічна будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або заповнювальні 
та вироби керамічні невогнетривкі подібні  

  

23.32.11.10 Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів 
діатомітових) 

тис.м3 м, р 

23.32.11.10.А Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів 
діатомітових) 

млн.шт.ум. 
цегл 

м, р 

23.32.11.10.30 Цегла і блоки для звичайної кладки, невогнетривкі, керамічні, перфоровані чи цілісні, для стін із зовнішнім 
штукатурним покриттям або зовнішнім облицюванням  

тис.м3 р 

23.32.11.10.50 Цегла невогнетривка, керамічна, облицювальна, перфорована чи цілісна, для використання без зовнішнього 
штукатурного покриття 

тис.м3 р 

23.32.11.10.70 Цегла невогнетривка керамічна, для брукування підлоги та доріг (дорожній клінкер) тис.м3 р 

23.32.11.30 Блоки для підлоги, плитки несучі або заповнювальні та вироби подібні, невогнетривкі, керамічні (крім 
виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомитових)  

т р 

23.32.12 Черепиця покрівельна, дефлектори, ковпаки для димарів, частини димарів та витяжних труб, 
оздоби архітектурні та вироби будівельні керамічні інші 

  

23.32.12.50 Черепиця покрівельна керамічна невогнетривка  тис.шт р 

23.32.12.50.А Черепиця покрівельна керамічна невогнетривка  тис.м2 р 

23.32.12.70 Вироби будівельні керамічні невогнетривкі (уключаючи дефлектори, ковпаки димарів та витяжних труб, 
оздоби архітектурні, решітки вентиляційні і т.ін.; крім труб, водовідводів, жолобів та виробів подібних) 

тис.т р 

23.32.13 Труби, трубопроводи, водовідводи та фітінги для труб, керамічні   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.32.13.00 Труби, трубопроводи ізоляційні, водовідводи, труби дренажні, жолоби та фітинги для труб, керамічні, 

невогнетривкі  
тис.т р 

23.32.99 Роботи, як частина виробництва цегли, черепиці та виробів будівельних інших, виконані 
підрядником  

  

23.41 Вироби господарські та декоративні керамічні 

23.41.11 Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, з фарфору т м, р (Σ) 

23.41.11.А Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, з фарфору тис.шт м, р 

23.41.11.30 Посуд столовий і кухонний з фарфору (крім апаратів електронагрівальних, млинків для кави або спецій з 
металевими робочими частинами) 

т р 

23.41.11.50 Вироби господарські та туалетні з фарфору, н.в.і.у. т р 

23.41.12 Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, крім з 
фарфору 

т м, р (Σ) 

23.41.12.А Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, крім з 
фарфору 

тис.шт м, р 

23.41.12.10 Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні інші, зі грубої кераміки т р 

23.41.12.30 Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні інші, з кам’яної кераміки т р 

23.41.12.50 Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні інші, з фаянсу або тонкої кераміки  т р 

23.41.12.90 Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні, керамічні інші т р 

23.41.13 Статуетки та вироби декоративні керамічні інші   

23.41.13.30 Статуетки та вироби декоративні інші, з фарфору  тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.41.13.30.А Статуетки та вироби декоративні інші, з фарфору  т р 

23.41.13.50 Статуетки та вироби декоративні, керамічні (крім з фарфору) тис.грн р 

23.41.13.50.А Статуетки та вироби декоративні, керамічні (крім з фарфору) т м, р 

23.41.99 Роботи, як частина виготовлення виробів господарських і декоративних керамічних, виконані 
підрядником  

  

23.42 Вироби санітарно-технічні керамічні 

23.42.10 Вироби санітарно-технічні керамічні тис.шт м, р (Σ) 

23.42.10.30 Вироби санітарно-технічні (раковини, мийки, ванни, унітази та вироби подібні), з фарфору  тис.шт р 

23.42.10.50 Вироби санітарно-технічні керамічні (раковини, мийки, ванни, унітази та вироби подібні) (крім з 
фарфору) 

тис.шт р 

23.42.99 Роботи, як частина виготовлення виробів санітарно-технічних керамічних, виконані підрядником    

23.43 Ізолятори електричні та арматура ізоляційна, керамічні 

23.43.10 Ізолятори електричні керамічні; арматура ізоляційна керамічна для електричних машин, 
електрообладнання й електроустатковання  

т р (Σ) 

23.43.10.30 Ізолятори електричні керамічні (крім арматури ізоляційної) т р 

23.43.10.50 Арматура ізоляційна керамічна для електричних машин, електрообладнання й електроустатковання т р 

23.43.99 Роботи, як частина виробництва ізоляторів електричних керамічних і арматури ізоляційної 
керамічної, виконані підрядником  

  

23.44 Вироби керамічні інші технічного призначення 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.44.11 Вироби керамічні лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, з фарфору    

23.44.11.00 Вироби лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, з фарфору  т р 

23.44.12 Вироби керамічні лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, крім із фарфору   

23.44.12.10 Вироби керамічні лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, крім із фарфору т р 

23.44.12.30 Магніти постійні та вироби, що набувають властивостей магнітів постійних (крім металевих) кг р 

23.44.99 Роботи, як частина виготовлення виробів керамічних інших технічного призначення, виконані 
підрядником  

  

23.49 Вироби керамічні інші 

23.49.11 Вироби керамічні для використання у сільському господарстві, для транспортування чи пакування 
товарів 

  

23.49.11.00 Вироби керамічні для використання у сільському господарстві, для транспортування чи пакування товарів т р 

23.49.12 Вироби керамічні не для будівництва інші, н.в.і.у. т р (Σ) 

23.49.12.30 Вироби інші з фарфору, включаючи бічні стінки невогнетривкі, частини печей і камінів, горщики квіткові, 
приладдя для вікон і дверей (ручки та вироби подібні), таблички для магазинних вивісок та вітрин, 
частини радіаторів масляних 

т р 

23.49.12.50 Вироби керамічні н.в.і.у. (крім з фарфору) т р 

23.49.99 Роботи, як частина виготовлення виробів керамічних інших, виконані підрядником    

23.51 Цемент 

23.51.11 Клінкери цементні   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.51.11.00 Клінкери цементні тис.т м, р 

23.51.12 Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні 
подібні 

тис.т м, р (Σ) 

23.51.12.10 Портландцемент тис.т р 

23.51.12.90 Цемент глиноземистий, цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні тис.т р 

23.51.99 Роботи, як частина виробництва цементу, виконані підрядником    

23.52 Вапно та суміші гіпсові 

23.52.10 Вапно негашене, гашене та гідравлічне тис.т м, р (Σ) 

23.52.10.33 Вапно негашене тис.т р 

23.52.10.35 Вапно гашене тис.т р 

23.52.10.50 Вапно гідравлічне  тис.т р 

23.52.20 Суміші гіпсові    

23.52.20.00 Гіпсові суміші, що складаються з кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію (уключаючи для 
використання у будівництві, обробленні тканин або поверхні паперу, стоматології) 

тис.т м, р 

23.52.30 Доломіт кальцинований чи агломерований   

23.52.30.30 Доломіт кальцинований та випалений, необроблений, грубо обтесаний або розпиляний на прямокутні чи 
квадратні блоки або плити 

тис.т м, р 

23.52.30.50 Доломіт агломерований (уключаючи доломіт гудронований) тис.т м, р 

23.52.99 Роботи, як частина виробництва вапна та сумішей гіпсових, виконані підрядником    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.61 Вироби з бетону для будівництва 

23.61.11 Черепиця, плитки, плити, цегла та вироби подібні з цементу, бетону або каменю штучного   

23.61.11.30 Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва тис.т м, р 

23.61.11.30.А Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва млн.шт.ум. 
цегл 

м, р 

23.61.11.30.10.А Блоки з легких ніздрюватих бетонів млн.шт.ум. 
цегл 

м, р 

23.61.11.30.20.А Цегла силікатна млн.шт.ум. 
цегл 

м, р 

23.61.11.50 Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли 
для будівництва) 

тис.т м, р 

23.61.12 Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного   

23.61.12.00 Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного тис.т м, р 

23.61.12.00.А Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного тис.м3 м, р 

23.61.20 Будівлі збірні з бетону   

23.61.20.00 Будівлі збірні з бетону тис.грн р  

23.61.20.00.А Будівлі збірні з бетону тис.шт р 

26.61.99 Роботи, як частина виготовлення виробів з бетону для будівництва, виконані підрядником    

23.62 Вироби з гіпсу для будівництва 

23.62.10 Вироби з гіпсу для будівництва тис.м2 м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.62.10.50 Плити, листи, панелі, плитки та вироби подібні з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, без орнаменту, 

покриті або армовані лише папером чи картоном 
тис.м2 р 

23.62.10.90 Плити, листи, панелі, плитки та вироби подібні з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, без орнаменту, 
непокриті або неармовані папером чи картоном 

тис.м2 р 

23.62.99 Роботи, як частина виготовлення виробів з гіпсу для будівництва, виконані підрядником    

23.63 Розчини бетонні, готові для використання 

23.63.10 Розчини бетонні, готові для використання    

23.63.10.00 Розчини бетонні, готові для використання  тис.т м, р 

23.63.99 Роботи, як частина виробництва розчинів бетонних, готових для використання, виконані 
підрядником  

  

23.64 Суміші будівельні сухі 

23.64.10 Суміші будівельні сухі тис.т  

23.64.10.00 Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових для використання) тис.т м, р 

23.64.99 Роботи, як частина виробництва сумішей будівельних сухих, виконані підрядником    

23.65 Вироби з волокнистого цементу 

23.65.11 Панелі, блоки та вироби подібні з волокон рослинних, соломи або відходів деревини, 
агломерованих із мінеральними зв’язувальними речовинами 

  

23.65.11.00 Панелі, плити, плитки, блоки та вироби подібні, з рослинних волокон, соломи або відходів деревини, 
агломерованих із цементом, гіпсом чи іншими мінеральними зв’язувальними речовинами 

тис.м2 р 

23.65.12 Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози або подібних матеріалів   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.65.12.20 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, 

целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та 
цементу або інших гідравлічних звʼязувальних речовин, які містять азбест 

т м, р 

23.65.12.20.10 Листи, панелі, плити та подібні вироби, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих 
сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих 
волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звʼязувальних речовин, які містять азбест 

т м, р 

23.65.12.20.10.А Листи, панелі, плити та подібні вироби, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих 
сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих 
волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звʼязувальних речовин, які містять азбест 

млн.умов.плит м, р 

23.65.12.20.20 Труби, трубки та фітинги до них, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей 
(азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. 
ін.) та цементу або інших гідравлічних звʼязувальних речовин, які містять азбест 

т м, р 

23.65.12.20.20.А Труби, трубки та фітинги до них, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей 
(азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. 
ін.) та цементу або інших гідравлічних звʼязувальних речовин, які містять азбест 

км умов.труб м, р 

23.65.12.40 Листи, панелі, плити та подібні вироби, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих 
сумішей (целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) 
та цементу або інших гідравлічних звʼязувальних речовин, які не містять азбест 

тис.м2 р 

23.65.12.70 Вироби з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей, які не містять азбест (крім 
гофрованих та інших листів, панелей, плит та подібних виробів)  

т р 

23.65.99 Роботи, як частина виготовлення виробів з волокнистого цементу, виконані підрядником    

23.69 Вироби з бетону, гіпсу та цементу інші 

23.69.11 Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, н.в.і.у.   

23.69.11.00 Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, н.в.і.у. т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.69.19 Вироби з цементу, бетону або каменю штучного, н.в.і.у.   

23.69.19.30 Труби з цементу, бетону або каменю штучного тис.т р 

23.69.19.80 Вироби з цементу, бетону або каменю штучного, які використовуються для небудівельних цілей 
(уключаючи вази, квіткові горщики, оздоби архітектурні чи садові; статуї, декоративні вироби) 

т р 

23.69.99 Роботи, як частина виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу інших, виконані підрядником   

23.70 Камінь різаний, оброблений і оздоблений 

23.70.11 Мармур, травертин, алебастр, оброблені, вироби з них (крім бруківки, каменю бордюрного, плит, 
плиток, кубиків і виробів подібних); гранули та порошок з мармуру, травертину, алебастру, 
штучно забарвлені 

  

23.70.11.00 Мармур, травертин, алебастр, оброблені, вироби з них (крім плиток, кубиків та виробів подібних з 
площею лицьової поверхні менше 7 см2, бруківки, каменю бордюрного, плит для брукування) 

т м, р 

23.70.12 Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби з нього; гранули та порошок із 
каменю природного інші, штучно забарвлені; вироби з агломерованого сланцю 

т м, р (Σ) 

23.70.12.10 Бруківка, камінь бордюрний і плити для брукування, з каменю природного (крім сланцю) т р 

23.70.12.30 Плитки, кубики та вироби подібні, з каменю природного, прямокутної (квадратної) форми чи ні, з 
найбільшою стороною розміром менше 7 см; гранули, крихта, порошок, з каменю природного, штучно 
забарвлені  

т р 

23.70.12.60 Камінь оброблений для пам’ятників або будівництва з граніту та вироби з нього (крім плиток, кубиків та 
виробів подібних з найбільшою стороною розміром менше 7 см, бруківки, каменю бордюрного, плит для 
брукування) 

т р 

23.70.12.70 Камінь оброблений для пам’ятників або будівництва (крім з граніту або сланцю) та вироби з нього (крім 
плиток, кубиків та виробів подібних з площею лицьової поверхні менше 7 см2) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.70.12.80 Сланець оброблений та вироби зі сланцю чи агломерованого сланцю т р 

23.70.99 Роботи, як частина виробництва каменю різаного, обробленого й оздобленого, виконані 
підрядником 

  

23.91 Вироби абразивні 

23.91.11 Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), для 
оброблення каменю, та їх частини з каменю природного, із абразивів агломерованих природних 
або штучних чи з кераміки 

кг м, р (Σ) 

23.91.11.А Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), для 
оброблення каменю, та їх частини з каменю природного, із абразивів агломерованих природних 
або штучних чи з кераміки 

тис.грн м, р (Σ) 

23.91.11.10 Жорна та камені гострильні, без обрамлення (каркасу), для шліфування, точіння або подрібнення кг р 

23.91.11.10.А Жорна та камені гострильні, без обрамлення (каркасу), для шліфування, точіння або подрібнення тис.грн р 

23.91.11.20 Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з алмазів 
агломерованих синтетичних або природних 

кг р 

23.91.11.20.А Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з алмазів 
агломерованих синтетичних або природних 

тис.грн р 

23.91.11.30 Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з абразивів 
штучних зі зв’язувальними речовинами зі смол штучних або синтетичних, армовані  

кг р 

23.91.11.30.А Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з абразивів 
штучних зі зв’язувальними речовинами зі смол штучних або синтетичних, армовані  

тис.грн р 

23.91.11.40 Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з абразивів 
штучних зі зв’язувальними речовинами зі смол штучних або синтетичних, неармовані  

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.91.11.40.А Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з абразивів 

штучних зі зв’язувальними речовинами зі смол штучних або синтетичних, неармовані  
тис.грн р 

23.91.11.50 Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з абразивів 
штучних зі зв’язувальними речовинами зі смол штучних або синтетичних, з матеріалів керамічних або 
силікатних  

кг р 

23.91.11.50.А Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), з абразивів 
штучних зі зв’язувальними речовинами зі смол штучних або синтетичних, з матеріалів керамічних або 
силікатних  

тис.грн р 

23.91.11.90 Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), інші; камені для 
ручної заточки або поліровки 

кг р 

23.91.11.90.А Жорна, камені гострильні, круги шліфувальні та вироби подібні, без обрамлення (каркасу), інші; камені для 
ручної заточки або поліровки 

тис.грн р 

23.91.12 Порошок або зерно абразивні на текстильній, паперовій або картонній основі тис.м2 р (Σ) 

23.91.12.30 Порошок або зерно абразивні, природні чи штучні, на текстильній основі  тис.м2 м, р 

23.91.12.50 Порошок або зерно абразивні, природні чи штучні, на паперовій або картонній основі  тис.м2 р 

23.91.12.90 Порошок або зерно абразивні, природні чи штучні, на основі з інших матеріалів (крім на текстильній, 
паперовій або картонній основі) 

тис.м2 р 

23.91.99 Роботи, як частина виготовлення виробів абразивних, виконані підрядником    

23.99 Вироби неметалеві мінеральні інші, н.в.і.у. 

23.99.11 Волокна азбестові оброблені; суміші на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих 
сумішей чи  азбесту; матеріали фрикційні для гальм, зчеплень і пристроїв подібних, незмонтовані 

т  

23.99.11.00 Волокна азбестові оброблені; суміші на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
азбесту; матеріали фрикційні для гальм, зчеплень і пристроїв подібних, незмонтовані 

23.99.12 Вироби з асфальту або матеріалів подібних   

23.99.12.55 Вироби з асфальту або матеріалів подібних (нафтового бітуму, кам’яновугільного пеку), в рулонах тис.м2 м, р 

23.99.12.90 Вироби з асфальту або матеріалів подібних інші, крім у рулонах т м, р 

23.99.13 Суміші бітумінозні на основі природного та штучного каменю та бітуму, асфальту природного чи 
матеріалів подібних, що їх використовують як зв’язувальну речовину 

  

23.99.13.10 Суміші бітумінозні на основі природних і штучних заповнювачів та з асфальтом природним і бітумом як 
зв’язувальними речовинами  

т м, р 

23.99.13.20 Суміші асфальтові для дорожнього покриття  тис.т м, р 

23.99.14 Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, 
у вигляді напівфабрикатів 

  

23.99.14.00 Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у 
вигляді напівфабрикатів 

т м, р 

23.99.15 Корунд штучний   

23.99.15.00 Корунд штучний (крім механічних сумішей) т м, р 

23.99.19 Вироби неметалеві мінеральні, н.в.і.у.   

23.99.19.10 Шлаковата, вата мінеральна силікатна та вати мінеральні подібні (включно суміші), у блоках, листах чи 
рулонах 

тис.т м, р 

23.99.19.10.А Шлаковата, вата мінеральна силікатна та вати мінеральні подібні (включно суміші), у блоках, листах чи 
рулонах 

тис.м3 м, р 

23.99.19.20 Вермикуліт відшарований, глини спучені, шлак спінений і подібні спучені мінеральні продукти та їх суміші тис.т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
23.99.19.20.А Вермикуліт відшарований, глини спучені, шлак спінений і подібні спучені мінеральні продукти та їх суміші тис.м3 м, р 

23.99.19.30 Суміші та вироби з тепло- та звукоізоляційних матеріалів, н.в.і.у. тис.т м, р 

23.99.19.30.А Суміші та вироби з тепло- та звукоізоляційних матеріалів, н.в.і.у. тис.м3 м, р 

23.99.19.50 Слюда оброблена та вироби зі слюди т р 

23.99.19.70 Вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших, які не використовуються в електротехніці т м, р 

23.99.19.80 Вироби з торфу, включаючи пластини, оболонки циліндрів і горщики для вирощування рослин (крім 
текстильних виробів із торф’яних волокон)  

т р 

23.99.19.90 Вироби з каменю чи інших мінеральних матеріалів, н.в.і.у. т р 

23.99.99 Роботи, як частина виробництва виробів неметалевих мінеральних інших, н.в.і.у., виконані 
підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10 Залізо, чавун, сталь і феросплави 

24.10.11 Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших   

24.10.11.00 Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших тис.т м, р 

24.10.12 Феросплави т м, р (∑) 

24.10.12.15 Феромарганець т м, р 

24.10.12.30 Феросиліцій т м, р 

24.10.12.45 Феросилікомарганець т м, р 

24.10.12.60 Ферохром т м, р 

24.10.12.75 Феромолібден т м, р 

24.10.12.90 Інші феросплави, н.в.і.у. т м, р 

24.10.12.90.10 Феронікель т м, р 

24.10.13 Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та залiзо губчасте iнше, у кусках, котунах чи 
подібних формах; залiзо із мiнiмальною чистотою 99,94 мас. %, у кусках, котунах чи подібних 
формах 

  

24.10.13.00 Продукти прямого відновлення залізних руд та інші губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або 
подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 %, у кусках, котунах або подібних 
формах 

тис.т  р 

24.10.14 Гранули та порошки з чавуну переробного та дзеркального або з металів чорних   

24.10.14.10 Гранули та порошки з чавуну переробного і дзеркального, сталі та заліза тис.т р 



Розділ 24 Метали основні 
 

 279

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.14.20 Відходи сталі та чорних металів у зливках для переплавлення (крім продуктів, хімічний склад яких є 

аналогічним переробному чавуну, дзеркальному чавуну або феросплавам) 
тис.т р 

24.10.21 Сталь нелегована у зливках або у формах первинних iнших, напівфабрикати зі сталі 
нелегованої 

  

24.10.21.10 Напівфабрикати зі сталі нелегованої плоскі т м, р 

24.10.21.10.10 Напівфабрикати зі сталі нелегованої плоскі, катані т р 

24.10.21.10.20 Напівфабрикати зі сталі нелегованої плоскі, отримані безперервним литтям т м, р 

24.10.21.10.30 Напівфабрикати ковані й заготовки, що підлягають попередній обробці методом кування, зі сталі 
нелегованої, плоскі 

т м, р 

24.10.21.21 Зливки, інші первинні форми, напівфабрикати для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої 
(крім напівфабрикатів плоских) 

т м, р 

24.10.21.21.10 Зливки зі сталi нелегованої та форми первинні інші, крім зливків шихтових т м, р 

24.10.21.21.11 Зливки зі сталi мартенівської нелегованої т р 

24.10.21.21.12 Зливки зі сталi киснево-конверторної нелегованої т р 

24.10.21.21.13 Зливки з електросталі нелегованої т р 

24.10.21.21.18 Зливки зі сталі нелегованої та форми первинні інші, крім зливків шихтових, для виробництва труб 
безшовних 

т р 

24.10.21.21.20 Напівфабрикати зі сталі нелегованої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, катані, для 
виробництва труб безшовних 

т м, р 

24.10.21.21.30 Напівфабрикати зі сталі нелегованої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, отримані 
безперервним литтям, для виробництва труб безшовних 

т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.21.22 Інші зливки, первинні форми та напівфабрикати, зі сталі нелегованої (крім напівфабрикатів плоских) т м, р 

24.10.21.22.10 Сталь нелегована для лиття (рідка) т м, р 

24.10.21.22.11 Сталь нелегована мартенівська для лиття т р 

24.10.21.22.12 Сталь нелегована киснево-конверторна для лиття т р 

24.10.21.22.13 Електросталь нелегована для лиття т р 

24.10.21.22.20 Напівфабрикати зі сталі нелегованої прямокутного (уключаючи квадратний) поперечного перерізу, 
катані чи отримані безперервним литтям 

т м, р 

24.10.21.22.21 Напівфабрикати зі сталі нелегованої, прямокутного (уключаючи квадратний) поперечного перерізу, 
катані 

т р 

24.10.21.22.22 Напівфабрикати зі сталі нелегованої, прямокутного (уключаючи квадратний) поперечного перерізу, 
отримані безперервним литтям 

т м, р 

24.10.21.22.30 Напівфабрикати зі сталі нелегованої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, катані чи 
отримані безперервним литтям (крім для виробництва труб безшовних) 

т м, р 

24.10.21.22.31 Напівфабрикати зі сталі нелегованої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, катані (крім 
для виробництва труб безшовних) 

т р 

24.10.21.22.32 Напівфабрикати зі сталі нелегованої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, отримані 
безперервним литтям(крім для виробництва труб безшовних) 

т м, р 

24.10.21.22.40 Напівфабрикати ковані й заготовки, що підлягають попередній обробці методом кування, зі сталі 
нелегованої, крім плоских 

т м, р 

24.10.22 Сталь нержавіюча у зливках або у формах первинних iнших,  напівфабрикати зі сталі 
нержавіючої 
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Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.22.10 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої плоскі т м, р 

24.10.22.10.10 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої плоскі, катані т р 

24.10.22.10.20 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої плоскі, отримані безперервним литтям  т м, р 

24.10.22.10.30 Напівфабрикати ковані й заготовки, що підлягають попередній обробці методом кування, зі сталі 
нержавіючої, плоскі 

т м, р 

24.10.22.21 Зливки, інші первинні форми, напівфабрикати для виробництва труб безшовних, зі сталі нержавіючої 
(крім напівфабрикатів плоских) 

т м, р 

24.10.22.21.10 Зливки зі сталi нержавіючої та форми первинні інші, крім зливків шихтових т м, р 

24.10.22.21.11 Зливки зі сталi мартенівської нержавіючої т р 

24.10.22.21.13 Зливки з електросталі нержавіючої т р 

24.10.22.21.18 Зливки зі сталі нержавіючої та форми первинні інші, крім зливків шихтових, для виробництва труб 
безшовних 

т р 

24.10.22.21.20 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, катані, для 
виробництва труб безшовних 

т м, р 

24.10.22.21.30 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, отримані 
безперервним литтям, для виробництва труб безшовних 

т м, р 

24.10.22.22 Інші зливки, первинні форми та напівфабрикати, зі сталі нержавіючої (крім напівфабрикатів плоских) т м, р 

24.10.22.22.10 Сталь нержавіюча для лиття (рідка) т м, р 

24.10.22.22.11 Сталь нержавіюча мартенівська для лиття т р 

24.10.22.22.13 Електросталь нержавіюча для лиття т р 
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Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.22.22.20 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої прямокутного (уключаючи квадратний) поперечного перерізу, 

катані чи отримані безперервним литтям 
т м, р 

24.10.22.22.21 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої, прямокутного (уключаючи квадратний) поперечного перерізу, 
катані  

т р 

24.10.22.22.22 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої, прямокутного (уключаючи квадратний) поперечного перерізу, 
отримані безперервним литтям 

т м, р 

24.10.22.22.30 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, катані чи 
отримані безперервним литтям (крім для виробництва труб безшовних) 

т м, р 

24.10.22.22.31 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, катані (крім 
для виробництва труб безшовних) 

т р 

24.10.22.22.32 Напівфабрикати зі сталі нержавіючої, круглого чи багатокутного поперечного перерізу, отримані 
безперервним литтям (крім для виробництва труб безшовних) 

т м, р 

24.10.22.22.40 Напівфабрикати ковані й заготовки, що підлягають попередній обробці методом кування, зі сталі 
нержавіючої, крім плоских 

т м, р 

24.10.23 Сталь легована інша у зливках або у формах первинних iнших, напівфабрикати зі сталі 
легованої іншої 

  

24.10.23.10 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої) плоскі т м, р 

24.10.23.10.10 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої) плоскі, катані т р 

24.10.23.10.20 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої) плоскі, отримані безперервним литтям т м, р 

24.10.23.10.30 Напівфабрикати ковані й заготовки, що підлягають попередній обробці методом кування, зі сталі 
легованої (крім нержавіючої), плоскі 

т м, р 

24.10.23.21 Зливки, інші первинні форми, напівфабрикати для виробництва труб безшовних, зі сталі легованої (крім т м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
нержавіючої) (крім напівфабрикатів плоских) 

24.10.23.21.10 Зливки зі сталi легованої (крім нержавіючої) та форми первинні інші, крім зливків шихтових т м, р 

24.10.23.21.11 Зливки зі сталi мартенівської легованої (крім нержавіючої) т р 

24.10.23.21.12 Зливки зі сталi киснево-конверторної легованої (крім нержавіючої) т р 

24.10.23.21.13 Зливки з електросталі легованої (крім нержавіючої) т р 

24.10.23.21.18 Зливки зі сталі легованої (крім нержавіючої) та форми первинні інші, крім зливків шихтових, для 
виробництва труб безшовних 

т р 

24.10.23.21.20 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої), круглого чи багатокутного поперечного 
перерізу, катані, для виробництва труб безшовних 

т м, р 

24.10.23.21.30 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої), круглого чи багатокутного поперечного 
перерізу, отримані безперервним литтям, для виробництва труб безшовних 

т м, р 

24.10.23.22 Інші зливки, первинні форми та напівфабрикати, зі сталі легованої (крім нержавіючої) (крім 
напівфабрикатів плоских) 

т м, р 

24.10.23.22.10 Сталь легована (крім нержавіючої) для лиття (рідка) т м, р 

24.10.23.22.11 Сталь легована (крім нержавіючої) мартенівська для лиття т р 

24.10.23.22.12 Сталь легована (крім нержавіючої) киснево-конверторна для лиття т р 

24.10.23.22.13 Електросталь легована (крім нержавіючої) для лиття т р 

24.10.23.22.20 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої) прямокутного (уключаючи квадратний) 
поперечного перерізу, катані чи отримані безперервним литтям 

т м, р 

24.10.23.22.21 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої), прямокутного (уключаючи квадратний) 
поперечного перерізу, катані  

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.23.22.22 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої), прямокутного (уключаючи квадратний) 

поперечного перерізу, отримані безперервним литтям 
т м, р 

24.10.23.22.30 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої), круглого чи багатокутного поперечного 
перерізу, катані чи отримані безперервним литтям (крім для виробництва труб безшовних) 

т м, р 

24.10.23.22.31 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої), круглого чи багатокутного поперечного 
перерізу, катані (крім для виробництва труб безшовних) 

т р 

24.10.23.22.32 Напівфабрикати зі сталі легованої (крім нержавіючої), круглого чи багатокутного поперечного 
перерізу, отримані безперервним литтям(крім для виробництва труб безшовних) 

т м, р 

24.10.23.22.40 Напівфабрикати ковані й заготовки, що підлягають попередній обробці методом кування, зі сталі 
легованої (крім нержавіючої), крім плоских 

т м, р 

24.10.31 Прокат плоский гарячекатаний зі сталі нелегованої завширшки не менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.31.10 Прокат плоский зі сталі нелегованої завширшки 600 мм і більше, гарячекатаний, без подальшої 
обробки, неплакований, без гальванічного або іншого покриття, в рулонах 

т р 

24.10.31.30 Прокат плоский зі сталі нелегованої завширшки 600 мм і більше, гарячекатаний, без подальшої 
обробки, неплакований, без гальванічного або іншого покриття, не в рулонах, з рельєфним малюнком; 
прокат листовий, завтовшки менше 4,75 мм, без рельєфного малюнка (крім прокатаного за чотирма 
гранями або в прямокутному закритому калібрі, завширшки не більше 1250 мм і завтовшки 4 мм і 
більше) 

т р 

24.10.31.50 Прокат плоский зі сталі нелегованої завширшки 600 мм і більше (крім т.зв. "широких стальних 
листів"), гарячекатаний, без подальшої обробки, неплакований, без гальванічного або іншого покриття, 
не в рулонах, без рельєфного малюнка; прокат плоский зі сталі нелегованої завширшки 600 мм і більше, 
гарячекатаний, з подальшою обробкою, але неплакований, без гальванічного або іншого покриття 

т р 

24.10.32 Прокат плоский гарячекатаний зі сталі нелегованої завширшки менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.32.10 Прокат плоский зі сталі нелегованої, завширшки більше 150 мм, але менше 600 мм, завтовшки не т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
менше 4 мм, гарячекатаний за чотирма гранями або в прямокутному закритому калібрі, неплакований, 
без гальванічного або іншого покриття, не в рулонах, без рельєфного малюнка, т.зв. "широкі стальні 
листи" 

24.10.32.30 Прокат плоский зі сталі нелегованої, завширшки менше 600 мм, гарячекатаний, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриття (крім т.зв. "широких стальних листів") 

т р 

24.10.33 Прокат плоский гарячекатаний зі сталі нержавіючої завширшки не менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.33.10 Прокат плоский  з нержавіючої сталі, гарячекатаний, завширшки 600 мм і більше, у рулонах, для 
повторної прокатки  

т р 

24.10.33.20 Прокат плоский  з нержавіючої сталі, гарячекатаний, завширшки 600 мм і більше, у рулонах, інший т р 

24.10.33.30 Прокат плоский листовий, одержаний різанням гарячекатаної широкої штаби, завширшки 600 мм і 
більше, зі сталі нержавіючої  

т р 

24.10.33.40 Прокат плоский листовий широкий, одержаний на реверсивному чотирьохвалковому прокатному стані 
(кварто), гарячекатаний, завширшки 600 мм і більше, зі сталі нержавіючої 

т р 

24.10.34 Прокат плоский гарячекатаний зі сталі нержавіючої завширшки менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.34.10 Прокат плоский  з нержавіючої сталі, гарячекатаний, завширшки менше 600 мм, у рулонах, для 
повторної прокатки  

т р 

24.10.34.20 Прокат плоский з нержавіючої сталі, гарячекатаний, завширшки менше 600 мм, у рулонах, інший (для 
безпосереднього використання) 

т р 

24.10.35 Прокат плоский гарячекатаний зі сталі іншої легованої завширшки не менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.35.10 Прокат плоский з інструментальної або іншої легованої сталі, гарячекатаний, без подальшої обробки, 
завширшки 600 мм і більше, у рулонах (крім виробів з нержавіючої, швидкорізальної та кременистої 
електротехнічної сталі) 

т р 

24.10.35.20 Плоский прокат зі швидкорізальної сталі, завширшки 600 мм і більше, гарячекатаний або т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), без подальшої обробки 

24.10.35.20.20 Плоский прокат зі швидкорізальної сталі, завширшки 600 мм і більше, холоднокатаний (обтиснений у 
холодному стані), без подальшої обробки 

т р 

24.10.35.30 Прокат плоский з інструментальної або іншої легованої сталі, гарячекатаний, без подальшої обробки, 
завширшки 600 мм і більше, не в рулонах (крім виробів з органічним покриттям, виробів завтовшки 
менше 4,75 мм та виробів з нержавіючої, швидкорізальної та кременистої електротехнічної сталі) 

т р 

24.10.35.40 Прокат плоский з іншої легованої сталі, гарячекатаний, без подальшої обробки, завширшки 600 мм і 
більше, не в рулонах, завтовшки менше 4,75 мм (крім виробів з нержавіючої, інструментальної, 
швидкорізальної та кременистої електротехнічної сталі)  

т р 

24.10.35.50 Прокат плоский з іншої легованої сталі, гарячекатаний або холоднокатаний (обтиснений у холодному 
стані), з подальшою обробкою, завширшки 600 мм і більше (крім плакованого або оцинкованого та 
виробів з нержавіючої або кременистої електротехнічної сталі)  

т р 

24.10.36 Прокат плоский гарячекатаний зі сталі іншої легованої завширшки менше 600 мм (крім прокату 
зі сталі електротехнiчної кременистої) 

  

24.10.36.00 Прокат плоский з іншої легованої сталі, гарячекатаний, без подальшої обробки, завширшки менше 600 
мм (крім виробів з нержавіючої, швидкорізальної та кременистої електротехнічної сталі) 

т м, р 

24.10.41 Прокат плоский холоднокатаний зі сталі нелегованої завширшки не менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.41.10 Прокат плоский зі сталі нелегованої, холоднокатаний, без подальшої обробки, завширшки 600 мм і 
більше, без покриття 

т р 

24.10.41.30 Прокат плоский зі сталі нелегованої, холоднокатаний, без подальшої обробки, завширшки 600 мм і 
більше, електротехнічний, не до кінця прогартований 

т р 

24.10.41.50 Прокат плоский зі сталі нелегованої, холоднокатаний, без подальшої обробки, завширшки 600 мм і 
більше, електротехнічний, з неорієнтованим зерном 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.42 Прокат плоский холоднокатаний зі сталі нержавіючої завширшки не менше 600 мм   

24.10.42.00 Прокат плоский зі сталі нержавіючої, холоднокатаний, без подальшої обробки, завширшки 600 мм і 
більше  

т м, р 

24.10.43 Прокат плоский холоднокатаний зі сталі іншої легованої завширшки не менше 600 мм   

24.10.43.00 Прокат плоский з іншої легованої сталі, холоднокатаний, без подальшої обробки, завширшки 600 мм і 
більше (крім виробів з нержавіючої, швидкорізальної та кременистої електротехнічної сталі) 

т м, р 

24.10.51 Прокат плоский зі сталі нелегованої завширшки не менше 600 мм, плакований, з гальванічним 
чи іншим покриттям 

т м, р (∑) 

24.10.51.10 Прокат плоский (жерсть біла, інші листи і стрічки) зі сталі нелегованої, луджений або хромований т р 

24.10.51.20 Прокат плоский зі сталі нелегованої, завширшки 600 мм і більше, електролітично-оцинкований т р 

24.10.51.30 Прокат плоский зі сталі нелегованої, завширшки 600 мм і більше, з гарячим покриттям металом т м, р 

24.10.51.40 Прокат плоский зі сталі нелегованої, завширшки 600 мм і більше, з органічним покриттям 
(фарбований, лакований або покритий пластмасами (крім жерсті білої)) 

т р 

24.10.51.50 Прокат плоский зі сталі нелегованої, завширшки 600 мм і більше, плакований т р 

24.10.52 Прокат плоский зі сталі іншої легованої завширшки не менше 600 мм, плакований, з 
гальванічним чи іншим покриттям 

т р (∑) 

24.10.52.10 Прокат плоский з легованої сталі (крім нержавіючої), завширшки 600 мм і більше, гарячекатаний або 
холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), електролітично оцинкований (крім виробів із 
кременистої електротехнічної сталі) 

т р 

24.10.52.30 Прокат плоский з легованої сталі (крім нержавіючої), завширшки 600 мм і більше, гарячекатаний або 
холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), оцинкований іншим способом (крім електролітично 
оцинкованого прокату та виробів кременистої електротехнічної сталі) 

т р 
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.53 Прокат плоский зі сталі кременистої електротехнічної завширшки не менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.53.10 Прокат плоский зі сталі кременистої електротехнічної, завширшки 600 мм і більше, текстурований з 
орієнтованим зерном 

т р 

24.10.53.30 Прокат плоский зі сталі кременистої електротехнічної, завширшки 600 мм і більше, інший (крім  
текстурованого з орієнтованим зерном) 

т р 

24.10.54 Прокат плоский зі сталі кременистої електротехнічної завширшки менше 600 мм т м, р (∑) 

24.10.54.10 Прокат плоский зі сталі кременистої електротехнічної, завширшки менше 600 мм, текстурований з 
орієнтованим зерном 

т р 

24.10.54.30 Прокат плоский зі сталі кременистої електротехнічної, завширшки менше 600 мм, інший (крім  
текстурованого з орієнтованим зерном) 

т р 

24.10.55 Прокат плоский зі сталі швидкорізальної, завширшки менше 600 мм   

24.10.55.00 Прокат плоский зі сталі швидкорізальної, завширшки менше 600 мм т м, р 

24.10.61 Прутки та стержні гарячекатані, у вільно змотаних бухтах, зі сталі нелегованої т м, р (∑) 

24.10.61.10 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, які мають виступи, борозни або інші 
деформації, зі сталі нелегованої (крім автоматної) 

т р 

24.10.61.20 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, зі сталі автоматної т р 

24.10.61.30 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, зі сталі нелегованої, які 
використовуються для армування бетону 

т р 

24.10.61.40 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, зі сталі нелегованої, для зміцнювання 
шинного корду 

т р 

24.10.61.90 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, зі сталі нелегованої, інші т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.62 Прутки та стержні (не у бухтах) інші зі сталі нелегованої, ковані, гарячекатані, гарячетягнуті 

або пресовані (екструдовані), у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування 
т м, р (∑) 

24.10.62.10 Прутки та стержні інші (не у бухтах), ковані, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані 
(екструдовані), у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування, для армування бетону 

т р 

24.10.62.30 Прутки та стержні інші (не у бухтах), ковані, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані 
(екструдовані), у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування, зі сталі автоматної 

т р 

24.10.62.50 Прутки та стержні інші (не у бухтах), ковані, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані 
(екструдовані), у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування, з іншої нелегованої сталі (крім 
порожнистих прутків і стержнів та виробів зі сталі автоматної) 

т р 

24.10.63 Прутки та стержні гарячекатані, у вільно змотаних бухтах, зі сталі нержавіючої   

24.10.63.00 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, зі сталі нержавіючої т м, р 

24.10.64 Прутки та стержні (не у бухтах) інші зі сталі нержавіючої, ковані, гарячекатані, гарячетягнуті 
або пресовані (екструдовані), у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування 

т м, р (∑) 

24.10.64.10 Прутки та стержні інші (не у бухтах), гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані (екструдовані), без 
подальшої обробки,  у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування, зі сталі нержавіючої, круглого 
перерізу 

т р 

24.10.64.30 Прутки та стержні інші (не у бухтах), гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані (екструдовані), без 
подальшої обробки, у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування, зі сталі нержавіючої, некруглого 
перерізу 

т р 

24.10.64.50 Прутки та стержні інші (не у бухтах), ковані, без подальшої обробки, зі сталі нержавіючої т р 

24.10.64.70 Прутки та стержні інші (не у бухтах), піддані подальшому гарячому або холодному формуванню, у 
т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування, зі сталі нержавіючої, н.в.і.у. (крім кованих виробів) 

т м, р 

24.10.65 Прутки та стержні гарячекатані, у вільно змотаних бухтах, зі сталі іншої легованої т м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.65.10 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, зі сталі швидкорізальної т р 

24.10.65.30 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, зі сталі кремнемарганцевої т р 

24.10.65.50 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані,  зі сталі підшипникової т р 

24.10.65.70 Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, гарячекатані, з іншої легованої сталі (крім 
нержавіючої, швидкорізальної, кремнемарганцевої та  підшипникової сталі) 

т р 

24.10.66 Прутки та стержні (не у бухтах) інші, зі сталі іншої легованої, ковані, гарячекатані, 
гарячетягнуті або пресовані (екструдовані), у т.ч. пiдданi крученню пiсля прокатування 

т м, р (∑) 

24.10.66.10 Прутки та стержні інші (не у бухтах), гарячекатані, зі сталі швидкорізальної т р 

24.10.66.20 Прутки та стержні інші (не у бухтах), гарячекатані, зі сталі кремнемарганцевої т р 

24.10.66.30 Прутки та стержні інші (не у бухтах), гарячекатані, зі сталі підшипникової т р 

24.10.66.40 Прутки та стержні інші (не у бухтах), гарячекатані, зі сталі інструментальної т р 

24.10.66.50 Прутки та стержні інші (не у бухтах), гарячекатані, з іншої легованої сталі (крім порожнистих 
прутків і стержнів та виробів з нержавіючої, швидкорізальної, кремнемарганцевої, підшипникової та 
інструментальної сталі) 

т р 

24.10.66.60 Прутки та стержні інші (не у бухтах), холоднотягнуті, плаковані, пофарбовані, з гальванічним або 
іншим покриттям чи піддані подальшій обробці, з іншої легованої сталі (крім нержавіючої) 

т м, р 

24.10.67 Прутки та стержні порожнисті для бурових робіт   

24.10.67.00 Прутки та стержні порожнисті, для бурових робіт, зі сталі т м, р 

24.10.71 Профілі незамкнуті зі сталі нелегованої, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані 
(екструдовані) 

т м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.71.10 Профілі великосортові U-подібні (швелери) заввишки не менше 80 мм, гарячекатані, гарячетягнуті або 

пресовані (екструдовані), без подальшої обробки, зі сталі нелегованої 
т р 

24.10.71.20 Профілі великосортові І-подібні (двотаври) заввишки не менше 80 мм, гарячекатані, гарячетягнуті або 
пресовані (екструдовані), без подальшої обробки, зі сталі нелегованої 

т р 

24.10.71.30 Профілі великосортові Н-подібні (двотаври з широкими полицями) заввишки не менше 80 мм 
гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані (екструдовані), без подальшої обробки, зі сталі нелегованої 

т р 

24.10.71.40 Кутики і профілі фасонні та спеціальні інші, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані 
(екструдовані), без подальшої обробки, зі сталі нелегованої 

т м, р 

24.10.72 Профілі незамкнуті зі сталі нержавіючої, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані 
(екструдовані) 

  

24.10.72.00 Профілі фасонні та спеціальні, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані (екструдовані), без 
подальшої обробки, зі сталі нержавіючої 

т м, р 

24.10.73 Профілі незамкнуті зі сталі іншої легованої, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані 
(екструдовані) 

  

24.10.73.00 Профілі фасонні та спеціальні, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані (екструдовані), без 
подальшої обробки, зі сталі легованої (крім нержавіючої) 

т м, р 

24.10.74 Палі шпунтові та профілі відкриті зварні, з металів чорних   

24.10.74.10 Палі шпунтові з металів чорних т м, р 

24.10.74.20 Профiлi зварнi та холодного формування, з металів чорних т м, р 

24.10.75 Елементи конструктивні залізничних і трамвайних колій, з металів чорних   

24.10.75.00 Елементи конструктивні залізничних і трамвайних колій, з металів чорних т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.10.75.00.10 Рейки для залізничних і трамвайних колій, з металів чорних (крім рейок струмопровідних з деталями із 

металів кольорових) 
т м, р 

24.10.75.00.30 Вироби для залізничних і трамвайних колій, інші, з металів чорних т м, р 

24.10.99 Роботи, як частина виробництва заліза, чавуну, сталі та феросплавів, виконані підрядником   

24.20 Труби, трубки, профілі порожнисті та фітинги, зі сталі 

24.20.11 Труби для нафто- та газопроводів безшовні, зі сталі т м, р (∑) 

24.20.11.10 Труби для нафто- або газопроводів, безшовні, з нержавіючої сталі т р 

24.20.11.50 Труби для нафто- або газопроводів, безшовні, з іншої сталі, крім нержавіючої т р 

24.20.12 Труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових і газових свердловин, 
безшовні, зі сталі 

т м, р (∑) 

24.20.12.10 Труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових або газових свердловин, 
безшовні, з нержавіючої сталі 

т р 

24.20.12.50 Труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових або газових свердловин, 
безшовні, з іншої сталі, крім нержавіючої 

т р 

24.20.13 Труби та трубки круглого поперечного перерізу, інші, безшовні, зі сталі т м, р (∑) 

24.20.13.10 Труби і трубки інші, круглого перерізу, безшовні, з нержавіючої сталі (крім труб для нафто- або 
газопроводів, обсадних та труб, які використовуються для буріння нафтових чи газових свердловин) 

т р 

24.20.13.30 Труби і трубки прецизійні, круглого перерізу, холоднотягнуті або холоднокатані, безшовні, з іншої 
сталі, крім нержавіючої 

т р 

24.20.13.50 Труби і трубки інші, круглого перерізу, холоднотягнуті або холоднокатані, безшовні, з іншої сталі, крім 
нержавіючої (крім прецизійних труб) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.20.13.70 Труби і трубки інші, круглого перерізу, піддані гарячій обробці, безшовні, з іншої сталі, крім 

нержавіючої (крім труб для нафто- або газопроводів, обсадних та труб, які використовуються для 
буріння нафтових чи газових свердловин) 

т р 

24.20.14 Труби та трубки некруглого поперечного перерізу та профілі порожнисті, безшовні, зі сталі   

24.20.14.00 Труби і трубки некруглого перерізу, безшовні, профілі порожнисті безшовні, сталеві т м, р 

24.20.21 Труби для нафто- та газопроводів зварні, із зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, зі сталі т м, р (∑) 

24.20.21.10 Труби зварні для нафто- або газопроводів прямошовні із зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, сталеві т р 

24.20.21.50 Труби зварні для нафто- або газопроводів із зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, сталеві, крім 
прямошовних 

т р 

24.20.22 Труби обсадні та насосно-компресорні для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, із 
зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, зі сталі 

  

24.20.22.00 Труби обсадні та насосно-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, із зовнішнім 
діаметром більше 406,4 мм, сталеві 

т м, р 

24.20.23 Труби та трубки, зварні, круглого поперечного перерізу, із зовнішнім діаметром більше 406,4 
мм, зі сталі, інші 

  

24.20.23.00 Труби і трубки інші зварні, круглого перерізу, із зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, сталеві (крім 
труб для нафто- або газопроводів, обсадних та насосно-компресорних для буріння нафтових чи газових 
свердловин) 

т м, р 

24.20.24 Труби та трубки, інші, круглого поперечного перерізу з відкритим швом, клепані чи з’єднані 
подібним способом, із зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, зі сталі 

  

24.20.24.00 Труби і трубки інші, зі швом відкритим, клепані чи з’єднані подібним способом, круглого перерізу, із 
зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, сталеві (крім труб для нафто- або газопроводів, обсадних та 
насосно-компресорних для буріння нафтових чи газових свердловин) 

т м, р 
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Періодич- 
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24.20.31 Труби для нафто- та газопроводів зварні, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, зі сталі т м, р (∑) 

24.20.31.10 Труби для нафто- або газопроводів, зварні, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, із нержавіючої 
сталі 

т р 

24.20.31.50 Труби для нафто- або газопроводів, зварні, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, з іншої сталі, 
крім нержавіючої 

т р 

24.20.32 Труби обсадні та насосно-компресорні для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, із 
зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, зі сталі 

т м, р (∑) 

24.20.32.10 Труби обсадні та насосно-компресорні, для буріння нафтових або газових свердловин, зварні, із 
зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, із нержавіючої сталі 

т р 

24.20.32.50 Труби обсадні та насосно-компресорні, для буріння нафтових або газових свердловин, зварні, із 
зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, з іншої сталі, крім нержавіючої 

т р 

24.20.33 Труби та трубки, зварні, інші, круглого поперечного перерізу із зовнішнім діаметром не більше 
406,4 мм, зі сталі 

т м, р (∑) 

24.20.33.10 Труби і трубки інші, зварні, круглого перерізу, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, із 
нержавіючої сталі (крім труб для нафто- або газопроводів, обсадних та насосно-компресорних для 
буріння нафтових чи газових свердловин) 

т р 

24.20.33.40 Труби і трубки прецизійні, зварні, круглого перерізу, із зовнішнім діаметром із зовнішнім діаметром не 
більше 406,4 мм, з іншої сталі, крім нержавіючої 

т р 

24.20.33.70 Труби і трубки інші, зварні, круглого перерізу, гарячого або холодного формування, із зовнішнім 
діаметром не більше 406,4 мм, з іншої сталі, крім нержавіючої 

т р 

24.20.34 Труби та трубки, зварні, некруглого поперечного перерізу із зовнішнім діаметром не більше 
406,4 мм, зі сталі 

т м, р (∑) 

24.20.34.10 Труби і трубки, зварні, гарячого або холодного формування, некруглого перерізу, із зовнішнім т р 
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діаметром не більше 406,4 мм, із нержавіючої сталі 

24.20.34.30 Труби і трубки, зварні, гарячого або холодного формування, прямокутного або квадратного перерізу, із 
зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, з товщиною стінки не більше 2 мм, з іншої сталі, крім 
нержавіючої 

т р 

24.20.34.50 Труби і трубки, зварні, гарячого або холодного формування, прямокутного або квадратного перерізу, із 
зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, з товщиною стінки більше 2 мм, з іншої сталі, крім 
нержавіючої 

т р 

24.20.34.70 Труби і трубки, зварні, гарячого або холодного формування, іншого некруглого перерізу, ніж 
прямокутний або квадратний, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, з іншої сталі, крім 
нержавіючої 

т р 

24.20.35 Труби та трубки, інші, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом, із зовнішнім 
діаметром не більше 406,4 мм, зі сталі 

  

24.20.35.00 Труби і трубки інші, зі швом відкритим, клепані чи з’єднані подібним способом, із зовнішнім діаметром 
більше 406,4 мм, сталеві (крім труб для нафто- або газопроводів, обсадних та насосно-компресорних 
для буріння нафтових чи газових свердловин) 

т м, р 

24.20.40 Фітинги для труб і трубок, зі сталі, нелиті т м, р (∑) 

24.20.40.10 Фланці зі сталі нелиті т р 

24.20.40.30 Коліна, відводи, муфти, згони (патрубки) та інші фітинги для труб чи трубок, з нарізкою, зі сталі, 
нелиті 

т р 

24.20.40.50 Коліна, відводи, муфти, згони (патрубки) та інші фітинги для труб чи трубок, зі сталі, нелиті (крім 
фланців, фітингів з нарізкою та призначених для зварювання у стик) 

т р 

24.20.40.73 Коліна, відводи для труб чи трубок, призначені для зварювання у стик, зі сталі, нелиті т р 

24.20.40.75 Фітинги для труб чи трубок, інші, призначені для зварювання у стик, зі сталі, нелиті (крім колін та т р 



Розділ 24 Метали основні 
 

 296

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
відводів) 

24.20.99 Роботи, як частина виробництва труб, трубок, профілів порожнистих і фітингів, зі сталі, 
виконані підрядником 

  

24.31 Прутки та профілі, холоднотягнуті 

24.31.10 Прутки та профілі суцільні, холоднотягнуті, зі сталі нелегованої т м, р (∑) 

24.31.10.10 Прутки та стержні, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані (холоднотягнуті), зі 
сталі автоматної (нелегованої швидкорізальної) 

т р 

24.31.10.20 Прутки та стержні інші, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані 
(холоднотягнуті), із заліза або нелегованої сталі (крім автоматної), із вмістом вуглецю в масі менше 
0,25%, квадратного або іншого поперечного перерізу (крім прямокутного) 

т р 

24.31.10.30 Прутки та стержні інші, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані 
(холоднотягнуті), із заліза або нелегованої сталі (крім автоматної), із вмістом вуглецю в масі менше 
0,25%, прямокутного поперечного перерізу 

т р 

24.31.10.40 Прутки та стержні інші, піддані холодній або гарячій деформації  і подальшій обробці, із заліза або 
нелегованої сталі, н.в.і.у. (крім гарячекатаних, гарячетягнутих або гарячепресованих (екструдованих)), 
плаковані, ковані 

т р 

24.31.10.50 Прутки та стержні інші, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані 
(холоднотягнуті), із заліза або нелегованої сталі (крім автоматної), із вмістом вуглецю в масі 0,25% і 
більше 

т р 

24.31.10.60 Кутики, фасонні і спеціальні профілі, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані 
(холоднотягнуті), зі сталі нелегованої (крім отриманих із плоского прокату) 

т р 

24.31.20 Прутки та профілі суцільні, холоднотягнуті, зі сталі легованої, крім нержавіючої т м, р (∑) 

24.31.20.10 Прутки та стержні, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані (холоднотягнуті), 
включаючи подальшу обробку або гарячедеформовані з подальшою обробкою зі сталі швидкорізальної 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
або кремнемарганцевої (крім зазначених у позиції 24.10.66) 

24.31.20.20 Прутки та стержні, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані (холоднотягнуті), зі 
сталі підшипникової (крім зазначених у позиції 24.10.66) 

т р 

24.31.20.30 Прутки та стержні, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані (холоднотягнуті), зі 
сталі інструментальної 

т р 

24.31.20.40 Прутки та стержні, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані (холоднотягнуті), зі 
сталі легованої іншої (крім нержавіючої, швидкорізальної, кремнемарганцевої, підшипникової та 
інструментальної сталі і зазначених у позиції 24.10.66) 

т р 

24.31.20.50 Кутики, фасонні і спеціальні профілі, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані 
(холоднотягнуті), зі сталі легованої (крім нержавіючої) 

т р 

24.31.30 Прутки та профілі суцільні, холоднотягнуті, зі сталі нержавіючої    

24.31.30.00 Прутки та профілі суцільні, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані 
(холоднотягнуті), зі сталі нержавіючої 

т м, р 

24.31.99 Роботи, як частина виробництва прутків і профілів холоднотягнутих, виконані підрядником    

24.32 Штаба вузька холоднокатана 

24.32.10 Прокат плоский холоднокатаний зі сталі, без покриття, завширшки менше 600 мм т р (∑) 

24.32.10.11 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 
нелегованої (крім електротехнічної)із вмістом вуглецю в масі менше 0,25%  

т м, р 

24.32.10.12 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 
нелегованої (крім електротехнічної) із вмістом вуглецю в масі більше 0,25%, але менше 0,6% 

т м, р 

24.32.10.14 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 
нелегованої (крім електротехнічної) із вмістом вуглецю в масі 0,6% або більше 

т м, р 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
24.32.10.16 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 

легованої (крім нержавіючої та електротехнічної) 
т м, р 

24.32.10.18 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 
нержавіючої (крім штаб ізольованих електричних, гофрованих з однією зазубреною чи скошеною 
крайкою) 

т м, р 

24.32.10.22 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 
нелегованої та легованої (крім нержавіючої та електротехнічної), розрізаний 

т м, р 

24.32.10.25 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 
нелегованої електротехнічної (вуглецю в масі менше 0,25%) 

т м, р 

24.32.10.28 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, без покриття, зі сталі 
нержавіючої, розрізаний 

т р 

24.32.10.30 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), гарячекатаний або холоднокатаний 
(обтиснений у холодному стані), зі сталі легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої 
електротехнічної), електролітично оцинкований 

т р 

24.32.10.30.10 Прокат плоский завширшки менше 600 мм, гарячекатаний або холоднокатаний (обтиснений у 
холодному стані), зі сталі легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої 
електротехнічної), електролітично оцинкований 

т м, р 

24.32.10.30.30 Прокат плоский завширшки менше 600 мм, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), зі сталі 
легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої електротехнічної), електролітично 
оцинкований, розрізаний 

т р 

24.32.10.40 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), гарячекатаний або холоднокатаний 
(обтиснений у холодному стані), зі сталі легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої 
електротехнічної), з цинковим покриттям (крім електролітично оцинкованого) 

т р 

24.32.10.40.10 Прокат плоский завширшки менше 600 мм, гарячекатаний або холоднокатаний (обтиснений у 
холодному стані), зі сталі легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої 

т м, р 
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1 2 3 4 
електротехнічної), з цинковим покриттям (крім електролітично оцинкованого) 

24.32.10.40.30 Прокат плоский завширшки менше 600 мм, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), зі сталі 
легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої електротехнічної), з цинковим 
покриттям (крім електролітично оцинкованого), розрізаний 

т р 

24.32.10.50 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), гарячекатаний або холоднокатаний 
(обтиснений у холодному стані), зі сталі легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої 
електротехнічної), підданий подальшій обробці (крім виробів з цинковим покриттям) 

т р 

24.32.10.50.10 Прокат плоский завширшки менше 600 мм, гарячекатаний або холоднокатаний (обтиснений у 
холодному стані), зі сталі легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої 
електротехнічної), підданий подальшій обробці (крім виробів з цинковим покриттям) 

т м, р 

24.32.10.50.30 Прокат плоский завширшки менше 600 мм, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), зі сталі 
легованої (крім нержавіючої, швидкорізальної та кременистої електротехнічної), підданий подальшій 
обробці (крім виробів з цинковим покриттям), розрізаний 

т р 

24.32.20 Прокат плоский холоднокатаний зі сталі, плакований, з гальванічним чи іншим покриттям, 
завширшки менше 600 мм 

  

24.32.20.10 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, зі сталі нелегованої (крім 
штаби електроізольованої), плакований 

т м, р 

24.32.20.20 Прокат плоский (листи та смуги) завширшки менше 600 мм, холоднокатаний, зі сталі нелегованої, з 
покриттям металевим гарячим (яке нанесене шляхом занурення у розплав) або з електролітичним 
металевим 

т м, р 

24.32.20.30 Прокат плоский листовий завширшки менше 600 мм, холоднокатаний, зі сталі нелегованої, з 
органічним покриттям 

т м, р 

24.32.20.30.30 Прокат плоский листовий завширшки менше 600 мм, холоднокатаний, зі сталі нелегованої, з 
гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом 

т р 
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24.32.20.40 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, зі сталі нелегованої, з 

покриттям металевим гарячим (яке нанесене шляхом занурення у розплав), розрізаний 
т р 

24.32.20.50 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, зі сталі нелегованої, з 
покриттям електролітичним металевим, розрізаний 

т р 

24.32.20.60 Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі), холоднокатаний, зі сталі нелегованої, з 
органічним покриттям, розрізаний 

т р 

24.32.99 Роботи, як частина виробництва штаби вузької холоднокатаної, виконані підрядником   

24.33 Продукція, отримана холодним штампуванням чи гнуттям 

24.33.11 Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої  т м, р (∑) 

24.33.11.10 Кутики, фасонні та спеціальні профілі, холодного формування, отримані з плоского прокату, зі сталі 
нелегованої, без покриття  

т р 

24.33.11.30 Кутики, фасонні та спеціальні профілі, холодного формування, отримані з плоского прокату, зі сталі 
нелегованої, з цинковим покриттям  

т р 

24.33.11.50 Кутики, фасонні та спеціальні профілі, холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, з 
подальшою обробкою; ковані, піддані гарячому формуванню іншими засобами та подальшій обробці, зі 
сталі нелегованої, н.в.і.у. (крім отриманих з плоского прокату)  

т м, р 

24.33.12 Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нержавіючої   

24.33.12.00 Кутики, фасонні та спеціальні профілі, холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, отримані з 
плоского прокату, зі сталі нержавіючої  

т м, р 

24.33.20 Листи профільовані (ребристі) зі сталі нелегованої    

24.33.20.00 Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, зі сталі 
нелегованої 

т м, р 
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24.33.30 Панелі багатошарові (сендвіч-панелі) з листів сталевих із покриттям   

24.33.30.00 Панелі багатошарові (сендвіч-панелі), виготовлені холодним формуванням з листів залізних або 
сталевих (тобто конструкції, які складаються виключно або переважно з двох стiнок, виготовлених з 
гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем) (крім конструкцій будівельних 
збірних) 

т м, р 

24.33.99 Роботи, як частина виробництва продукції, отриманої холодним штампуванням чи гнуттям, 
виконані підрядником 

  

24.34 Дріт холоднотягнутий 

24.34.11 Дріт холоднотягнутий зі сталі нелегованої  т м, р (∑) 

24.34.11.30 Дріт холоднотягнутий зі сталі нелегованої з вмістом вуглецю в масі менше 0,25%, уключаючи дріт 
гофрований (крім дроту для зварювання, скрученого, колючого (для загорожі), подвійного, 
пилкоподібного, електротехнічного ізольованого) 

т р 

24.34.11.50 Дріт холоднотягнутий зі сталі нелегованої з вмістом вуглецю в масі 0,25% і більше, але менше 0,6%, 
уключаючи дріт гофрований (крім дроту для зварювання, скрученого, колючого (для загорожі), 
подвійного, пилкоподібного, електротехнічного ізольованого) 

т р 

24.34.11.70 Дріт холоднотягнутий зі сталі нелегованої з вмістом вуглецю в масі 0,6% і більше, уключаючи дріт 
гофрований (крім дроту скрученого, колючого (для загорожі), подвійного, пилкоподібного, 
електротехнічного ізольованого) 

т р 

24.34.12 Дріт холоднотягнутий зі сталі нержавіючої   

24.34.12.00 Дріт холоднотягнутий зі сталі нержавіючої (крім дроту тонкого стерильного для накладання 
хірургічних швів) 

т м, р 

24.34.13 Дріт холоднотягнутий зі сталі легованої іншої   

24.34.13.00 Дріт холоднотягнутий зі сталі легованої, крім нержавіючої (крім дроту скрученого, колючого (для т м, р 
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ність 

1 2 3 4 
загорожі), подвійного, пилкоподібного, електротехнічного ізольованого) 

24.34.99 Роботи, як частина виробництва дроту холоднотягнутого, виконані підрядником   

24.41 Метали дорогоцінні 

24.41.10 Срібло необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку кг м, р (∑) 

24.41.10.30 Срібло (уключаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини) необроблене або у вигляді 
порошку 

кг р 

24.41.10.50 Срібло напівоброблене (уключаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини), крім 
необробленого або у вигляді порошку 

кг р 

24.41.20 Золото необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку кг м, р (∑) 

24.41.20.30 Золото (уключаючи золото з гальванічним покриттям з платини) необроблене або у вигляді порошку, 
крім золота, що використовується при грошових розрахунках 

кг р 

24.41.20.50 Золото (уключаючи золото з гальванічним покриттям з платини) у напівобробленому вигляді, крім 
золота, що використовується при грошових розрахунках 

кг р 

24.41.20.70 Золото (уключаючи золото з гальванічним покриттям з платини), що використовується для чеканки 
монет і при грошових розрахунках 

кг р 

24.41.30 Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку кг м, р (∑) 

24.41.30.30 Платина, паладій, родій, іридій, осмій і рутеній, необроблені або у вигляді порошку кг р 

24.41.30.50 Платина, паладій, родій, іридій, осмій і рутеній, напівоброблені, крім необроблених або у вигляді 
порошку 

кг р 

24.41.30.70 Каталізатори у формі сітки з дроту або решітки із платини кг р 

24.41.40 Метали недорогоцінні та срібло, плаковані золотом, необроблені або напівоброблені   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.41.40.00 Метали неблагородні (недорогоцінні) або срібло напівоброблені, плаковані золотом, без подальшої 

обробки 
кг р 

24.41.50 Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, метали недорогоцінні, срібло та золото, плаковані 
платиною, необроблені або напівоброблені 

кг  

24.41.50.30 Метали неблагородні (недорогоцінні), напівоброблені, плаковані сріблом, без подальшої обробки кг р 

24.41.50.50 Метали неблагородні (недорогоцінні), напівоброблені, срібло або золото напівоброблені, плаковані 
платиною, без подальшої обробки 

кг р 

24.41.99 Роботи, як частина виробництва металів дорогоцінних, виконані підрядником   

24.42 Алюміній 

24.42.11 Алюміній необроблений т м, р (∑) 

24.42.11.30 Алюміній необроблений нелегований, крім порошків і лусочок т р 

24.42.11.30.10 Алюміній необроблений нелегований первинний т м, р 

24.42.11.30.20 Алюміній необроблений нелегований вторинний т м, р 

24.42.11.54 Сплави алюмінієві необроблені, крім порошків і лусочок т м, р 

24.42.12 Оксид алюмінію, крім штучного корунду   

24.42.12.00 Оксид алюмінію (глинозем), крім корунду штучного т м, р 

24.42.21 Порошки та лусочки, алюмінієві   

24.42.21.00 Порошки і лусочки алюмінієві (крім призначених для використання як барвники і фарби) т р 

24.42.22 Прутки, стержні та профілі, з алюмінію т м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.42.22.30 Прутки, стержні та профілі, з алюмінію нелегованого т р 

24.42.22.50 Прутки, стержні та профілі, зі сплавів алюмінієвих т р 

24.42.23 Дріт з алюмінію т м, р (∑) 

24.42.23.30 Дріт з алюмінію нелегованого т р 

24.42.23.50 Дріт з алюмінієвих сплавів т р 

24.42.24 Плити, листи, штаба та стрічка, з алюмінію, завтовшки більше 0,2 мм   

24.42.24.30 Плити, листи, стрічки та штаба, завтовшки більше 0,2 мм, з алюмінію нелегованого т р 

24.42.24.50 Плити, листи, стрічки та штаба, завтовшки більше 0,2 мм, з алюмінієвих сплавів т р 

24.42.25 Фольга з алюмінію, завтовшки не більше 0,2 мм   

24.42.25.00 Фольга з алюмінію (не враховуючи основи) завтовшки 0,2 мм і менше кг р 

24.42.26 Труби, трубки та фітинги до них, з алюмінію   

24.42.26.30 Труби і трубки з алюмінію нелегованого (крім профілів порожнистих, фітингів для труб, 
трубопроводів гнучких, труб і трубок, призначених для використання в конструкціях, деталях машин і 
транспортних засобах тощо) 

т р 

24.42.26.50 Труби і трубки зі сплавів алюмінію (крім профілів порожнистих, фітингів для труб, трубопроводів 
гнучких, труб і трубок, призначених для використання в конструкціях, деталях машин і транспортних 
засобах тощо) 

т р 

24.42.26.70 Фітинги з алюмінію для труб і трубок, уключаючи муфти, коліна, ніпелі, штуцери (крім фітингів з 
вентилями, кранами і клапанами, підвісок для підтримки трубок, болтів і гайок, частин конструкцій) 

т р 

24.42.99 Роботи, як частина виробництва алюмінію, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.43 Свинець, цинк і олово 

24.43.11 Свинець необроблений т м, р (∑) 

24.43.11.30 Свинець необроблений рафінований (крім порошків і лусочок) т р 

24.43.11.50 Свинець необроблений сурм’янистий (крім порошків і лусочок) т р 

24.43.11.90 Свинець необроблений інший (крім порошків і лусочок, свинцю необробленого сурм’янистого, 
рафінованого) 

т р 

24.43.12 Цинк необроблений т м, р (∑) 

24.43.12.30 Цинк необроблений нелегований (крім пилу, порошків і лусочок) т р 

24.43.12.50 Сплави цинкові (крім пилу, порошків і лусочок) т р 

24.43.13 Олово необроблене кг м, р (∑) 

24.43.13.30 Олово нелеговане необроблене (крім порошків і лусочок) кг р 

24.43.13.50 Сплави олов’яні (крім порошків і лусочок) кг р 

24.43.21 Плити, листи, штаба, стрічка та фольга, зі свинцю; порошки та лусочки, свинцеві   

24.43.21.00 Плити, листи, штаба, стрічка та фольга, зі свинцю; порошки та лусочки, свинцеві (крім порошків і 
лусочок, які призначені для використання як барвники і фарби, електропроводу ізольованого) 

т м, р 

24.43.22 Пил, порошки та лусочки, цинкові   

24.43.22.00 Пил, порошки, лусочки цинкові (крім гранул, порошків і лусочок, які призначені для використання як 
барвники і фарби і т.ін.) 

т р 

24.43.23 Прутки, стержні, профілі та дріт, з цинку; плити, листи, штаба, стрічка та фольга, з цинку   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.43.23.00 Прутки, стержні, профілі, дріт, плити, листи, штаба, стрічка та фольга, цинкові т р 

24.43.24 Прутки, стержні, профілі та дріт, з олова   

24.43.24.00 Прутки, стержні, профілі, дріт, олов’яні кг р 

24.43.99 Роботи, як частина виробництва свинцю, цинку й олова, виконані підрядником   

24.44 Мідь 

24.44.11 Штейн мідний, мідь цементаційна   

24.44.11.00 Штейн мідний, мідь цементаційна (крім порошків) т м, р 

24.44.12 Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування   

24.44.12.00 Мідь нерафінована (уключаючи чорнову мідь); аноди мідні для рафінування електролітичного (крім міді 
для плакування, анодів для нанесення покриття електролітичного) 

т м, р 

24.44.13 Мідь рафінована та сплави мідні, необроблені; лігатури на основі міді  т р (∑) 

24.44.13.30 Мідь рафінована (без домішок) у вигляді заготовок (крім виробів спечених, які підлягають 
прокатуванню, екструзії або куванню) 

т м, р 

24.44.13.70 Сплави рафіновані необроблені на основі міді (крім виробів спечених, які підлягають прокатуванню, 
екструзії або куванню); лігатури на основі міді, включаючи сплави, не придатні для кування (крім 
фосфіду міді, з вмістом по масі більше 15% фосфору) 

т м, р 

24.44.21 Порошки та лусочки, мідні   

24.44.21.00 Порошки і лусочки мідні (крім міді цементаційної, порошків і фарб, які використовуються для 
виготовлення фарб ("бронзи" чи "золота"), хімічних сполук, дробу) 

т р 

24.44.22 Прутки, стержні та профілі, з міді   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.44.22.00 Прутки, стержні та профілі (уключаючи порожнисті), з міді та сплавів мідних (крім стержнів і 

прутків, отриманих методом лиття або спіканням, заготовок для виробництва дроту) 
т м, р 

24.44.23 Дріт з міді т м, р (∑) 

24.44.23.30 Дріт з міді рафінованої та з мідних сплавів, з максимальним розміром поперечного перерізу більше 6 мм т р 

24.44.23.50 Дріт з міді рафінованої з максимальним розміром поперечного перерізу більше 0,5 мм, але не більше 6 
мм (крім троса або корду, посилених дротом, багатожильного проводу і кабелю) 

т р 

24.44.23.70 Дріт з міді рафінованої з максимальним розрізом поперечного перерізу 0,5 мм і менше (крім троса або 
корду, посилених дротом, багатожильного проводу і кабелю) 

т р 

24.44.24 Плити, листи, штаба та стрічка, з міді, завтовшки більше 0,15 мм   

24.44.24.00 Плити, листи, штаба і стрічка, з міді та сплавів мідних, завтовшки більше 0,15 мм (крім листа 
просічно-витяжного, штаби електроізольованої) 

т м, р 

24.44.25 Фольга з міді, завтовшки не більше 0,15 мм   

24.44.25.00 Фольга з міді, завтовшки 0,15 мм і менше, без основи т р 

24.44.26 Труби, трубки та фітинги до них, з міді т м, р (∑) 

24.44.26.30 Труби і трубки, з міді т р 

24.44.26.50 Фітинги для труб і трубок з міді та сплавів мідних, уключаючи муфти, коліна, ніпелі, штуцери (крім 
болтів і гайок, які використовуються для зборки і кріплення труб і частин конструкцій; фітингів з 
кранами, клапанами і т.ін.) 

т р 

24.44.99 Роботи, як частина виробництва міді, виконані підрядником   

24.45 Метали кольорові інші 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.45.11 Нікель необроблений   

24.45.11.00 Нікель необроблений т р 

24.45.12 Штейн нікелевий, агломерати оксидів нікелю та продукти виробництва нікелю проміжні інші    

24.45.12.00 Штейн нікелевий, агломерати оксидів нікелю, продукти проміжні металургії нікелю, включаючи оксиди 
нікелю і феронікель забруднені, шпейзи нікелеві 

т р 

24.45.21 Порошки та лусочки, нікелеві   

24.45.21.00 Порошки та лусочки нікелеві (крім агломератів оксидів нікелю) кг р 

24.45.22 Прутки, стержні, профілі та дріт, з нікелю   

24.45.22.00 Прутки, стержні, профілі та дріт, з нікелю і сплавів нікелевих (крім стержнів, прутків і профілів, 
призначених для використання в конструкціях, стержнів і дроту ізольованого, дроту емальованого) 

кг р 

24.45.23 Плити, листи, штаба, стрічка та фольга, з нікелю   

24.45.23.00 Плити, листи, штаба, стрічка і фольга з нікелю та сплавів нікелевих (крім листа просічно-витяжного) кг р 

24.45.24 Труби, трубки та фітинги для них, з нікелю   

24.45.24.00 Труби, трубки з нікелю, фітинги для них кг р 

24.45.30 Метали кольорові інші та вироби з них; металокераміка (кермети); зола та залишки, що містять 
метали чи сполуки металів 

  

24.45.30.13 Вольфрам і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів та брухту кг м, р 

24.45.30.17 Молібден і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів та брухту кг р 

24.45.30.23 Тантал і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів та брухту кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.45.30.25 Магній і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів та брухту кг р 

24.45.30.27 Кобальт і вироби з нього, н.в.і.у. (крім відходів та брухту); штейн кобальтовий та інші проміжні 
продукти металургії кобальту 

кг р 

24.45.30.30 Вісмут і вироби з нього, н.в.і.у., уключаючи відходи і брухт; кадмій і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів 
і брухту 

кг р 

24.45.30.43 Титан і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів і брухту кг м, р 

24.45.30.47 Цирконій і вироби з цирконію, н.в.і.у., крім відходів і брухту; сурма і вироби з сурми, н.в.і.у., крім 
відходів і брухту 

кг р 

24.45.30.47.10 Цирконій і вироби з цирконію, н.в.і.у., крім відходів і брухту кг р 

24.45.30.47.20 Сурма і вироби з сурми, н.в.і.у., крім відходів і брухту  кг р 

24.45.30.55 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній, талій і вироби з 
цих металів, н.в.і.у.; відходи та брухт цих металів (крім берилію, хрому та талію) 

кг р 

24.45.30.55.11 Берилій і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів і брухту кг р 

24.45.30.55.13 Германій і вироби з нього, н.в.і.у., уключаючи відходи і брухт кг м, р 

24.45.30.55.16 Ніобій (колумбій), реній і вироби з них, н.в.і.у., уключаючи відходи і брухт кг р 

24.45.30.55.22 Хром необроблений і вироби з нього, н.в.і.у., крім відходів і брухту кг р 

24.45.30.55.25 Гафній (кельтій) необроблений і вироби з нього, н.в.і.у., уключаючи відходи і брухт кг м, р 

24.45.30.55.27 Галій та індій необроблені і вироби з них, н.в.і.у., уключаючи відходи і брухт кг м, р 

24.45.30.57 Марганець, металокераміка і вироби з них, н.в.і.у., уключаючи відходи і брухт кг р 

24.45.30.57.20 Металокераміка і вироби з них, н.в.і.у., уключаючи відходи і брухт кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.45.99 Роботи, як частина виробництва металів кольорових інших, виконані підрядником   

24.46 Паливо ядерне оброблене 

24.46.10 Уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (у т.ч. металокераміка), керамічні продукти 
та суміші, що містять уран природний, чи сполуки урану природного 

т р 

24.46.99 Роботи, як частина виробництва палива ядерного обробленого, виконані підрядником   

24.51 Послуги з лиття чавуну 

24.51.11 Послуги з лиття чавуну ковкого т м, р (∑) 

24.51.11.10 Деталі, виливані з ковкого чавуну, для наземних транспортних засобів, поршневих двигунів та іншого 
машинного обладнання і механічних пристроїв 

т р 

24.51.11.90 Деталі, виливані з ковкого чавуну, іншого призначення т р 

24.51.12 Послуги з лиття чавуну з графітом кулястим  т м, р (∑) 

24.51.12.10 Деталі, виливані з чавуну з кулястим графітом, для наземних транспортних засобів (крім локомотивів, 
рухомого складу іншого призначення та транспортних засобів для будівництва) 

т р 

24.51.12.20 Деталі, виливані з чавуну з кулястим графітом, для передавальних валів та кривошипів, корпусів 
підшипників та гладких валів, які не містять кулькові та роликові підшипники 

т р 

24.51.12.40 Деталі, виливані з чавуну з кулястим графітом, для поршневих двигунів і виробів машинобудування 
подібного типу 

т р 

24.51.12.50 Деталі, виливані з чавуну з кулястим графітом, для інших машин і механічних пристроїв (крім 
поршневих двигунів) 

т р 

24.51.12.90 Деталі, виливані з чавуну з кулястим графітом, для локомотивів і рухомого складу іншого призначення; 
деталі, виливані з чавуну з кулястим графітом, інші 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.51.13 Послуги з лиття чавуну сірого т м, р (∑) 

24.51.13.10 Деталі, виливані з сірого чавуну, для наземних транспортних засобів (крім локомотивів, рухомого 
складу іншого призначення та транспортних засобів для будівництва) 

т р 

24.51.13.20 Деталі, виливані з сірого чавуну, для передавальних валів та кривошипів, корпусів підшипників та 
гладких валів, які не містять кулькові та роликові підшипники 

т р 

24.51.13.40 Деталі, виливані з сірого чавуну, для поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного типу т р 

24.51.13.50 Деталі, виливані з сірого чавуну, для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих двигунів) т р 

24.51.13.90 Деталі, виливані з сірого чавуну, для локомотивів і рухомого складу іншого призначення; деталі, 
виливані з сірого чавуну, інші 

т р 

24.51.20 Труби, трубки і профілі порожнисті, з чавуну ливарного    

24.51.20.00 Труби, трубки і профілі порожнисті з ливарного чавуну (крім секцій радіаторів центрального опалення 
та частин машин) 

т м, р 

24.51.30 Фітинги для труб і трубок, з чавуну ливарного   

24.51.30.30 Фітинги для труб і трубок, виливані з чавуну нековкого т р 

24.51.30.50 Фітинги для труб і трубок, виливані з чавуну ковкого т р 

24.51.99 Роботи, як частина лиття чавуну, виконані підрядником   

24.52 Послуги з лиття сталі 

24.52.10 Послуги з лиття сталі т м, р (∑) 

24.52.10.10 Деталі, виливані зі сталі, для наземних транспортних засобів (крім локомотивів, рухомого складу 
іншого призначення та транспортних засобів для будівництва) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.52.10.30 Деталі, виливані зі сталі, для корпусів  підшипників та гладких валів, які не містять кулькові та 

роликові підшипники 
т р 

24.52.10.40 Деталі, виливані зі сталі, для поршневих двигунів і виробів машинобудування подібного типу т р 

24.52.10.50 Деталі, виливані зі сталі, для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих двигунів, 
турбореактивних двигунів, турбогвинтових двигунів, інших газових турбін, підйомно-транспортного 
устатковання, транспортних засобів/машинного обладнання для будівництва) 

т р 

24.52.10.90 Деталі, виливані зі сталі, для локомотивів і рухомого складу іншого призначення; деталі, виливані зі 
сталі, інші 

т р 

24.52.20 Труби та трубки, виготовлені відцентровим литтям зі сталі   

24.52.30 Фітинги для труб і трубок, зі сталі литої   

24.52.30.00 Фітинги для труб і трубок литі зі сталі т м, р 

24.53 Послуги з лиття металів кольорових легких 

24.53.10 Послуги з лиття металів кольорових легких т м, р (∑) 

24.53.10.10 Деталі литі з легких кольорових металів для наземних транспортних засобів (крім локомотивів, 
рухомого складу іншого призначення та транспортних засобів для будівництва) 

т р 

24.53.10.20 Деталі литі з легких кольорових металів для передавальних валів та кривошипів, корпусів підшипників 
та гладких валів, які не містять кулькові та роликові підшипники 

т р 

24.53.10.40 Деталі литі з легких кольорових металів для поршневих двигунів і виробів машинобудування подібного 
типу 

т р 

24.53.10.50 Деталі литі з легких кольорових металів для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих 
двигунів, турбореактивних двигунів, турбогвинтових двигунів, інших газових турбін, підйомно-
транспортного устатковання, транспортних засобів/машинного обладнання для будівництва) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
24.53.10.90 Деталі литі з легких кольорових металів для іншого застосування т р 

24.54 Послуги з лиття металів кольорових інших 

24.54.10 Послуги з лиття металів кольорових інших т м, р (∑) 

24.54.10.10 Деталі литі з інших кольорових металів для наземних транспортних засобів (крім локомотивів, 
рухомого складу, лісовозів, робочих машин, обладнаних підйомно-транспортним устаткованням, 
дорожніх та сільськогосподарських катків, бульдозерів тощо) 

т р 

24.54.10.20 Деталі литі з інших кольорових металів для передавальних валів та кривошипів, корпусів підшипників 
та гладких валів, які не містять кулькові та роликові підшипники 

т р 

24.54.10.40 Деталі литі з інших кольорових металів для поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного 
типу 

т р 

24.54.10.50 Деталі литі з інших кольорових металів для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих 
двигунів) 

т р 

24.54.10.90 Деталі литі з інших кольорових металів для іншого застосування т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.11 Конструкції будівельні металеві та їх частини 

25.11.10 Металоконструкції будівельні збірні т р (∑) 

25.11.10.30 Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі тис.грн м, р 

25.11.10.30.А Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі т м, р 

25.11.10.50 Конструкції збірні будівельні з алюмінію тис.грн м, р 

25.11.10.50.А Конструкції збірні будівельні з алюмінію т м, р 

25.11.21 Мости та секції мостів, з металів чорних   

25.11.21.00 Мости та секції мостів, з металів чорних т м, р 

25.11.22 Башти та щогли гратчасті, з металів чорних   

25.11.22.00 Башти та щогли гратчасті, з металів чорних т м, р 

25.11.23 Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів 
чорних або алюмінію 

т м, р (∑) 

25.11.23.10 Устатковання для металевих риштовань, опалубок, підпірок або кріплень, шахтні каркаси і надземні 
конструкції; регульовані або телескопічні стійки, трубчасті стійки й аналогічне устатковання, з 
металів чорних 

т р 

25.11.23.50 Конструкції, виготовлені з листового матеріалу, з металів чорних інші т р 

25.11.23.55 Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, дебаркадери, доки стаціонарні, конструкції для морських та 
водних споруд інші, з металів чорних; конструкції інші та їх частини, з металів чорних (крім мостів 
та секцій мостів, башт та щогл гратчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, обладнань 
для риштовань будівельних, опалубки, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, 
виготовлених з листового матеріалу) 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.11.23.70 Конструкції та частини конструкцій з алюмінію, н.в.і.у. т р 

25.11.99 Роботи, як частина виробництва конструкцій будівельних металевих та їх частин, виконані 
підрядником 

  

25.12 Двері та вікна, металеві 

25.12.10 Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, металеві   

25.12.10.30 Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з металів чорних тис.шт  р  

25.12.10.30.А Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з металів чорних тис.грн м, р 

25.12.10.30.20 Блоки дверні й віконні з металів чорних тис.шт м, р  

25.12.10.30.30 Полотна і коробки дверні, з металів чорних тис.шт м, р  

25.12.10.30.50 Коробки віконні незасклені з металів чорних тис.шт м, р  

25.12.10.30.70 Вікна і коробки віконні засклені, з металів чорних тис.шт м, р  

25.12.10.30.80 Хрестовини віконні, пороги для дверей, жалюзі та вироби аналогічні, з металів чорних тис.шт р 

25.12.10.50 Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з алюмінію тис.шт  р  

25.12.10.50.А Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з алюмінію тис.грн м, р 

25.12.10.50.20 Блоки дверні й віконні з алюмінію тис.шт м, р 

25.12.10.50.30 Полотна і коробки дверні, з алюмінію тис.шт м, р 

25.12.10.50.50 Коробки віконні незасклені з алюмінію тис.шт м, р 

25.12.10.50.70 Вікна і коробки віконні засклені, з алюмінію тис.шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.12.10.50.80 Хрестовини віконні, пороги для дверей, жалюзі та вироби аналогічні, з алюмінію тис.шт р 

25.12.99 Роботи, як частина виробництва дверей і вікон, металевих, виконані підрядником   

25.21 Радіатори та котли центрального опалення 

25.21.11 Радіатори центрального опалення без електричного підігріву, з чавуну або сталі   

25.21.11.00 Радіатори центрального опалення без електричного підігріву, їх частини, з металів чорних тис.грн м, р 

25.21.11.00.А Радіатори центрального опалення без електричного підігріву, їх частини, з металів чорних т м, р 

25.21.11.00.30 Радіатори неелектричні, їх частини, з чавуну ливарного т м, р 

25.21.11.00.50 Радіатори неелектричні, їх частини, зі сталі т м, р 

25.21.12 Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску   

25.21.12.00 Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску, з металів чорних 
(крім зазначених у позиції 25.30.11) 

шт м, р 

25.21.13 Частини котлів центрального опалення   

25.21.13.00 Частини котлів центрального опалення тис.грн м, р 

25.21.99 Роботи, як частина виробництва радіаторів і котлів центрального опалення, виконані 
підрядником 

  

25.29 Баки, резервуари та контейнери, металеві, інші 

25.29.11 Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні (крім призначених для стисненого чи 
скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені 
механічним чи тепловим устаткованням 

т м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.29.11.10 Резервуари, цистерни, баки й аналогічні ємності для газів з металів чорних, місткістю понад 300 л, 

крім призначених для стисненого чи скрапленого газу та оснащених механічним і тепловим 
обладнанням 

т р 

25.29.11.20 Резервуари, цистерни, баки й аналогічні ємності для рідин з металів чорних, футеровані чи з 
теплоізоляцією, місткістю понад 300 л (крім оснащених механічним і тепловим обладнанням) 

т р 

25.29.11.30 Резервуари, цистерни, баки й аналогічні ємності для рідин з металів чорних, місткістю понад 300 л 
(крім футерованих чи з теплоізоляцією, оснащених механічним і тепловим обладнанням) 

т р 

25.29.11.50 Резервуари, цистерни, баки й аналогічні ємності для твердих речовин, з металів чорних, місткістю 
понад 300 л (крім оснащених механічним і тепловим обладнанням) 

т р 

25.29.11.70 Резервуари, цистерни, баки й аналогічні ємності для будь-яких матеріалів (крім стиснених чи 
скраплених газів), з алюмінію, місткістю понад 300 л (крім оснащених механічним і тепловим 
обладнанням) 

т р 

25.29.12 Контейнери для стисненого чи скрапленого газу, металеві   

25.29.12.00 Контейнери для стисненого чи скрапленого газу, металеві т м, р 

25.29.99 Роботи, як частина виробництва баків, резервуарів і контейнерів металевих, виконані 
підрядником 

  

25.30 Котли парові, крім котлів центрального опалення 

25.30.11 Котли парові або котли парогенеруючі інші; котли, що працюють на перегрітій воді шт м, р (∑) 

25.30.11.10 Котли водотрубні (крім водяних котлів центрального опалення, здатних генерувати пару низького 
тиску) 

шт р 

25.30.11.50 Котли парові, уключаючи комбіновані (крім водяних котлів центрального опалення, здатних 
генерувати пару низького тиску, котлів водотрубних) 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.30.11.70 Котли, що працюють на перегрітій воді (крім водяних котлів центрального опалення, здатних 

генерувати пару низького тиску) 
шт р 

25.30.12 Обладнання допоміжне для використання разом із котлами; конденсатори для пароводяних чи 
інших паросилових установок 

т м, р (∑) 

25.30.12.30 Обладнання допоміжне для використання разом з котлами, зазначеними за позиціями 25.21.12 та 
25.30.11 

т р 

25.30.12.50 Конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок т р 

25.30.13 Частини котлів парових тис.грн м, р (∑) 

25.30.13.30 Вузли та деталі до парових котлів (парогенераторів) та котлів, що працюють на перегрітій воді тис.грн р 

25.30.13.50 Вузли та деталі до обладнання, зазначеного за позицією 25.30.12 тис.грн р 

25.30.21 Реактори ядерні, крім установок для розділення ізотопів   

25.30.21.00 Реактори ядерні, крім установок для розділення ізотопів т р 

25.30.22 Частини реакторів ядерних, крім установок для розділення ізотопів   

25.30.22.00 Частини реакторів ядерних, крім установок для розділення ізотопів тис.грн р 

25.30.99 Роботи, як частина виробництва котлів парових, крім котлів центрального опалення, виконані 
підрядником 

  

25.40 Зброя та боєприпаси 

25.40.11 Зброя бойова, крiм револьверiв, пiстолетiв та зброї холодної шт м, р 

25.40.12 Револьвери, пістолети, зброя вогнепальна небойового призначення та пристрої подібні   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.40.12.30 Револьвери і пістолети (крім тих, що відносяться до позицій 25.40.12.50 - 25.40.12.90) шт м, р 

25.40.12.50 Зброя вогнепальна, яка заряджається з дула, рушниці, гвинтівки, карабіни мисливські, спортивні або 
для стрільби по мішенях, інші (крім бойової вогнепальної зброї) 

шт м, р 

25.40.12.70 Зброя вогнепальна та інші пристрої, що не є бойовою зброєю, але діють за допомогою використання 
заряду вибухової речовини, н.в.і.у. 

шт м, р 

25.40.12.90 Інші види зброї (пружинні, пневматичні чи газові рушниці, карабіни або пістолети; кийки), крім 
бойової зброї та мечів, шпаг, шабель, рапір, багнетів, списів та іншої холодної зброї 

шт м, р 

25.40.13 Бомби, ракети та спорядження бойове подібне; патрони, боєприпаси та снаряди iншi, їх 
частини 

  

25.40.13.00 Патрони та інші снаряди і боєприпаси та їхні частини, уключаючи мисливський дріб та пижі до 
патронів (крім для військових цілей) 

кг м, р 

25.40.13.00.А Патрони та інші снаряди і боєприпаси та їхні частини, уключаючи мисливський дріб та пижі до 
патронів (крім для військових цілей) 

тис.шт м, р 

25.40.13.00.20 Патрони для гладкоствольних рушниць або карабінів; патрони до револьверів, пістолетів, що 
відносяться до позиції 25.40.12.300, або до автоматів (пістолетні патрони) позиції 25.40.11; патрони 
інші 

тис.шт м, р 

25.40.13.00.70 Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети (уключаючи керовані), снаряди і боєприпаси аналогічного типу тис.шт м, р 

25.40.13.00.90 Частини складові снарядів і боєприпасів тис.грн м, р 

25.40.14 Частини зброї бойової та іншої   

25.40.14.00 Частини та деталі до пристроїв бойової та іншої зброї тис.грн м, р 

25.40.14.00.10 Частини і приладдя виробів, що відносяться до позиції 25.40.12 (крім зброї бойової) тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.40.14.00.20 Частини для зброї бойової, що відносяться до позиції 25.40.11 тис.грн м, р 

25.40.99 Роботи, як частина виробництва зброї та боєприпасів, виконані підрядником   

25.50 Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу; послуги у порошковій металургії 

25.50.11 Послуги з кування металу тис.грн м, р (∑) 

25.50.11.34 Деталі з металів чорних, ковані у відкритому штампі, для передавальних валів, кривошипів, 
колінчастих валів, пристроїв; частин машинного обладнання, апаратури та транспортних засобів 

тис.грн р 

25.50.11.37 Деталі з металів кольорових, ковані у відкритому штампі, для машинного обладнання та 
устатковання, крім двигунів поршневих, турбореактивних та турбогвинтових, газових турбін, 
підйомно-транспортного устатковання, транспортних засобів/машинного обладнання для 
будівництва 

тис.грн р 

25.50.11.51 Деталі для наземних транспортних засобів, одержані методом холодної екструзії сталі тис.грн р 

25.50.11.52 Деталі для трансмісійних, колінчастих і передавальних валів, кривошипів, одержані методом холодної 
екструзії сталі 

тис.грн р 

25.50.11.53 Деталі для поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного типу, одержані методом 
холодної екструзії сталі 

тис.грн р 

25.50.11.54 Деталі для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих двигунів), одержані методом 
холодної екструзії сталі 

тис.грн р 

25.50.11.56 Деталі для електричних машин та обладнання, пристроїв для звукозапису та відтворення звуку, 
включаючи телевізійні пристрої для запису та відтворення зображення та звуку, одержані методом 
холодної екструзії сталі 

тис.грн р 

25.50.11.57 Деталі інших виробів; деталі транспортних засобів та апаратури для гусеничного, наземного та 
повітряного транспорту, одержані методом холодної екструзії сталі 

тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.50.11.58 Деталі машинного обладнання, апаратури, інструментів та транспортних засобів, одержані 

методом холодної екструзії кольорових металів 
тис.грн р 

25.50.12 Послуги зі штампування металу тис.грн м, р (∑) 

25.50.12.10 Деталі сталеві для наземних транспортних засобів, крім локомотивів та рухомого складу, отримані 
об’ємним штампуванням (включаючи точне об’ємне штампування) 

тис.грн р 

25.50.12.20 Деталі сталеві для трансмісійних, колінчастих і передавальних валів, кривошипів, корпусів для 
підшипників та гладких валів (крім корпусів для кулькових та роликових підшипників), отримані 
об’ємним штампуванням (уключаючи точне об’ємне штампування) 

тис.грн р 

25.50.12.30 Деталі сталеві поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного типу, отримані об’ємним 
штампуванням 

тис.грн р 

25.50.12.40 Деталі сталеві для механічного і технічного обладнання та устатковання для сільського 
господарства, садівництва, лісового господарства, отримані об’ємним штампуванням 

тис.грн р 

25.50.12.50 Деталі сталеві для систем блоків (талів), лебідок та шпилів, домкратів, вилочних 
автонавантажувачів, інших вантажних транспортувальників, обладнаних підйомно-транспортним 
устаткованням, ліфтів, ескалаторів, конвеєрів та канатних доріг, отримані об’ємним 
штампуванням 

тис.грн р 

25.50.12.60 Вузли та деталі сталеві до механічного обладнання, зазначеного за позиціями 28.22.14, 28.92.21–
28.92.29, 28.92.30, отримані об’ємним штампуванням 

тис.грн р 

25.50.12.70 Деталі сталеві для машинного обладнання та пристроїв (крім поршневих, турбореактивних і 
турбогвинтових двигунів, інших газових турбін, підйомно-транспортного устатковання, машинного 
обладнання для будівництва), отримані об’ємним штампуванням 

тис.грн р 

25.50.12.80 Деталі сталеві для локомотивів або рухомого складу, повітряного та космічного транспорту, 
електричного обладнання та пристроїв, оптичної, фотографічної, кінематографічної, вимірювальної, 
контрольної або точної апаратури, отримані об’ємним штампуванням 

тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.50.12.90 Частини машинного обладнання, апаратури та інструментів, транспортних засобів, отримані 

об’ємним штампуванням кольорового металу 
тис.грн р 

25.50.13 Послуги з формування металу інші тис.грн м, р (∑) 

25.50.13.10 Деталі для наземних транспортних засобів, крім локомотивів та рухомого складу, одержані методом 
листового штампування сталі 

тис.грн р 

25.50.13.20 Деталі для поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного типу, одержані методом 
листового штампування сталі 

тис.грн р 

25.50.13.30 Деталі для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих двигунів), одержані методом 
листового штампування сталі 

тис.грн р 

25.50.13.40 Деталі для електричних машин та обладнання, пристроїв для звукозапису та відтворення звуку, 
включаючи телевізійні пристрої для запису та відтворення зображення та звуку, одержані методом 
листового штампування сталі 

тис.грн р 

25.50.13.50 Частини для столових, кухонних або побутових виробів; деталі меблів; деталі наземних 
транспортних засобів, шляхового обладнання, одержані методом листового штампування сталі; 
деталі приладів та апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, вимірювальних, 
контрольних, прецизійних, медичних або хірургічних, одержані методом листового штампування 
металу кольорового  

тис.грн р 

25.50.13.70 Побутові вироби, деталі механічних пристроїв, устатковання, меблів та транспортних засобів, 
одержані методом листового штампування металу кольорового 

тис.грн р 

25.50.20 Послуги у порошковій металургії  тис.грн м, р (∑) 

25.50.20.20 Вироби порошкової металургії зі сталі тис.грн р 

25.50.20.80 Деталі виробів,  виготовлених методом порошкової металургії з металів кольорових  тис.грн р 

25.61 Послуги з оброблення та нанесення покриттів на метали 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
25.61.11 Послуги з нанесення металевих покриттів на метали тис.грн м, р (∑) 

25.61.11.30 Послуги з нанесення покриттів металевих методом занурення у розплав металевий цинку або олова тис.грн р 

25.61.11.50 Послуги з нанесення покриттів металевих методом термічного напилення тис.грн р 

25.61.11.70 Послуги з нанесення покриття металевого цинкового електролітичним методом тис.грн р 

25.61.11.90 Послуги з нанесення покриттів металевих інших: нікелевого, мідного, хромового, дорогоцінних 
металів тощо (крім цинкового, нанесеного електролітичним та хімічним методами) 

тис.грн р 

25.61.12 Послуги з нанесення неметалевих покриттів на метали тис.грн м, р (∑) 

25.61.12.30 Послуги з нанесення покриттів пластмас (пластифікація металів), уключаючи порошки тис.грн р 

25.61.12.50 Послуги з нанесення покриттів іншими методами (фосфатування тощо) тис.грн р 

25.61.21 Послуги з термічного оброблення металів, крім послуг із нанесення покриттів   

25.61.21.00 Послуги з термічного оброблення металів, крім послуг з нанесення покриттів тис.грн м, р 

25.61.22 Послуги з оброблення поверхні металів інші тис.грн м, р (∑) 

25.61.22.30 Послуги з фарбування, лакування металів тис.грн р 

25.61.22.50 Послуги з анодування металів тис.грн р 

25.61.22.70 Послуги з хімічного осадження з парової фази, по напилюванню вакуумному тис.грн р 

25.61.22.90 Інші послуги з обробки поверхні металів тис.грн р 

25.62 Послуги з механічного оброблення виробів металевих 

25.62.10 Послуги з токарного оброблення виробів металевих тис.грн м, р (∑) 
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25.62.10.01 Послуги з токарного оброблення металевих частин для кранів, клапанів та подібних виробів тис.грн р 

25.62.10.03 Послуги з токарного оброблення металевих частин для машин та механічних пристроїв тис.грн р 

25.62.10.05 Послуги з токарного оброблення металевих частин для наземних транспортних засобів (крім 
локомотивів та рухомого складу) 

тис.грн р 

25.62.10.07 Послуги з токарного оброблення металевих частин для повітряного, космічного транспорту або 
супутників 

тис.грн р 

25.62.10.09 Послуги з токарного оброблення металевих частин для електричних машин та обладнання, 
апаратури для звукозапису та відтворення звуку (уключаючи телевізійні пристрої для запису та 
відтворення зображення та звуку) 

тис.грн р 

25.62.10.11 Послуги з токарного оброблення металевих частин для оптичних, фотографічних, 
кінематографічних, вимірювальних, контрольних, прецизійних інструментів і апаратів 

тис.грн р 

25.62.10.13 Послуги з токарного оброблення металевих частин інших виробів з металів чорних, міді та алюмінію; 
послуги з токарного оброблення металевих частин локомотивів або рухомого складу, шляхового 
обладнання та пристроїв для залізниць або трамвайних колій, сигналізаційного обладнання 

тис.грн р 

25.62.20 Послуги з механічного оброблення виробів металевих, інші   

25.62.20.00 Послуги з механічного оброблення виробів металевих, інші (крім токарного оброблення) тис.грн м, р 

25.71 Прибори столові 

25.71.11 Ножі (крім ножів для машин), ножиці та леза до них тис.шт м, р (∑) 

25.71.11.А Ножі (крім ножів для машин), ножиці та леза до них тис.грн м, р 

25.71.11.20 Ножі столові з фіксованими лезами із металу недорогоцінного, з ручками (крім ножів для риби та 
масла) 

тис.шт р 
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25.71.11.45 Ножі з фіксованими лезами, уключаючи ножі для обрізування дерев, з ручками з металу 

недорогоцінного (крім ножів для риби та масла, столових ножів з фіксованими лезами, ножів та лез 
для машинного обладнання та пристроїв) 

тис.шт р 

25.71.11.60 Ножі складані тис.шт р 

25.71.11.75 Ножі або леза з ручками з металу недорогоцінного; леза для ножів, уключаючи ножі для обрізування 
дерев (крім ножів для риби та масла, столових ножів з фіксованими лезами, ножів та лез для 
машинного обладнання та пристроїв) 

тис.шт р 

25.71.11.90 Ножиці, ножиці кравецькі й ножиці аналогічні, леза до них тис.шт р 

25.71.12 Бритви та леза для бритв, у т.ч. смугові заготовки лез для бритв   

25.71.12.30 Бритви та їх частини, крім лез для бритв тис.грн р 

25.71.12.80 Леза до бритв безпечних, уключаючи заготовки смугові лез до безпечних бритв млн.шт р 

25.71.13 Вироби ножові інші; набори та інструменти манікюрні або педикюрні   

25.71.13.30 Ножі для паперу, для розкриття конвертів, ножі для підчистки текстів, ножі для заточування 
олівців і леза до них (крім пристроїв для заточування олівців) 

тис.грн р 

25.71.13.50 Набори та інструменти манікюрні та педікюрні (у т.ч. пилки для нігтів) тис.грн м, р 

25.71.13.70 Сікачі, спеціальні ножі для м’ясників, пристрої для стриження волосся і вироби аналогічні шт р 

25.71.14 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для тортів, ножі для риби, ножі для масла, 
щипці для цукру та прибори кухонні або столовi подібні 

тис.шт м, р (∑) 

25.71.14.30 Прибори столові та кухонні, уключаючи ножі для риби та масла, зі сталі нержавіючої або інших 
металів недорогоцінних (крім ножів столових) 

тис.шт р 

25.71.14.80 Прибори столові та кухонні, уключаючи ножі для риби та масла, з металів недорогоцінних з тис.шт р 
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Код Назва 
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
покриттям благородними металами – срібло, золото, платина (крім ножів столових) 

25.71.15 Мечі, шпаги, багнети, списи та зброя холодна подібна, їх частини   

25.71.15.00 Мечі, шпаги, багнети, списи та зброя холодна подібна, їх частини кг м, р 

25.71.99 Роботи, як частина виробництва приборів столових, виконані підрядником   

25.72 Замки та петлі 

25.72.11 Замки висячі, замки для засобів автотранспортних і для меблів, з металів недорогоцінних тис.шт м, р (∑) 

25.72.11.30 Замки висячі з металів недорогоцінних тис.шт р 

25.72.11.50 Замки, призначені для встановлення в транспортних засобах, із металів недорогоцінних тис.шт р 

25.72.11.70 Замки, призначені для встановлення в меблях, із металів недорогоцінних тис.шт р 

25.72.12 Замки з металів недорогоцінних інші тис.шт м, р (∑) 

25.72.12.30 Замки циліндрові для дверей будівель, з металів недорогоцінних тис.шт р 

25.72.12.50 Замки для дверей будівель, з металів недорогоцінних (крім циліндрових замків) тис.шт р 

25.72.12.70 Замки інші з металів недорогоцінних (крім замків висячих, для встановлення в транспортних засобах і 
для дверей будівель) 

тис.шт р 

25.72.13 Шпінгалети і рами зі шпінгалетами, із вмонтованими замками; частини замків   

25.72.13.30 Шпінгалети і рами зі шпінгалетами, із вмонтованими замками, з металів недорогоцінних (крім 
засувок і затискачів для жіночих сумок, портфелів, "дипломатів") 

кг м, р 

25.72.13.50 Ключі, які поставляються окремо, з металів недорогоцінних, уключаючи грубо відлиті, ковані чи 
штамповані болванки, заготовки для ключів  

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.72.13.70 Вузли та деталі замків усіх типів, шпінгалетів і рам зі шпінгалетами з вмонтованими замками, з 

металів недорогоцінних 
тис.грн р 

25.72.14 Петлі, арматура монтажна, кріплення та вироби подібні для автотранспортних засобів, дверей, 
вікон, меблів тощо, з металів недорогоцінних 

кг м, р (∑) 

25.72.14.А Петлі, арматура монтажна, кріплення та вироби подібні для автотранспортних засобів, дверей, 
вікон, меблів тощо, з металів недорогоцінних 

тис.грн м, р 

25.72.14.10 Шарніри  з металів недорогоцінних кг р 

25.72.14.20 Ролики поворотні та арматура монтажна з металів недорогоцінних кг р 

25.72.14.30 Кріплення та арматура, фурнітура і вироби аналогічні для автотранспортних засобів, з металів 
недорогоцінних (крім шарнірів, роликів, замків і ключів) 

кг р 

25.72.14.40 Кріплення та арматура, фурнітура і вироби аналогічні для елементів будинків, з металів 
недорогоцінних (крім шарнірів, роликів, замків, ключів, вічок, обладнаних оптичними елементами та 
засувів, що відкриваються ключем) 

кг р 

25.72.14.50 Кріплення та арматура, фурнітура і вироби аналогічні для меблів, з металів недорогоцінних (крім 
шарнірів, роликів, замків і ключів) 

кг р 

25.72.14.60 Кріплення та арматура, фурнітура і вироби аналогічні інші, з металів недорогоцінних (крім для 
автотранспортних засобів, елементів будинків, меблів) 

кг р 

25.72.14.70 Пристрої автоматичні для закривання дверей з металів недорогоцінних кг р 

25.72.14.80 Вішалки для капелюхів, консолі, вішалки для пальто, рушників, посуду, кухонних ганчірок, щіток, 
ключів, з металів недорогоцінних (крім вішалок, які мають властивості предметів меблів) 

кг р 

25.72.99 Роботи, як частина виробництва замків і петель, виконані підрядником   

25.73 Інструменти 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.73.10 Iнструменти ручнi для використання у сiльському господарствi, садівництві або лісовому 

господарстві 
т м, р (∑) 

25.73.10.А Iнструменти ручнi для використання у сiльському господарствi, садівництві або лісовому 
господарстві 

тис.грн м, р 

25.73.10.10 Лопати штикові й совкові т р 

25.73.10.30 Мотики, сапи, кирки та граблі т р 

25.73.10.40 Сокири, сікачі та аналогічні інструменти для рубання (крім сокир для льоду) т р 

25.73.10.50 Секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою, включаючи ножицi для розбирання тушки 
птицi (крім ножиць секаторного типу, що мають секаторні леза і кільця для пальців) 

т р 

25.73.10.55 Вила та інструменти ручні інші для використання у сільському господарстві, садівництві або 
лісовому господарстві (крім складаних ножів) 

т р 

25.73.10.60 Ножиці для підрізання живоплоту, секатори та аналогічні ножиці для роботи двома руками т р 

25.73.20 Пилки ручні; полотна для пилок усіх типів т м, р (∑) 

25.73.20.10 Пилки ручні (крім пилок ручних з вмонтованим мотором) т р 

25.73.20.20 Полотна для стрічкових пилок т р 

25.73.20.30 Полотна для дискових пилок, уключаючи полотна для фрез дискових чи пазових, з робочою частиною зі 
сталі 

т р 

25.73.20.50 Полотна для дискових пилок з робочою частиною з інших матеріалів (крім зі сталі), зі вставними 
зубцями чи сегментами зубчатими, уключаючи частини 

т р 

25.73.20.93 Полотна прямолінійні для пилок для обробки металів т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.73.20.97 Полотна для пилок з робочою частиною з металу недорогоцінного (крім полотен для пилок 

стрічкових, дискових, для прямолінійного різання, пилок для музичних інструментів) 
т р 

25.73.30 Інструменти ручні інші кг м, р (∑) 

25.73.30.А Інструменти ручні інші тис.грн м, р 

25.73.30.13 Напилки, надфілі, рашпілі та інструмент аналогічний (крім пробійників і напилків для верстатів) кг р 

25.73.30.16 Кліщі (уключаючи гострозубці), пінцети, плоскогубці (крім щипчиків, щипців для цукру) та 
інструменти ручні аналогічні, з металів недорогоцінних 

кг р 

25.73.30.23 Ножиці для різання металу та інструмент ручний аналогічний кг р 

25.73.30.25 Труборізи, ножиці болторізні, пробійники й аналогічний інструмент (крім пробійників і напилків для 
верстатів, металорізальних верстатів, пристроїв для пробивання квитків, діркопроколювачів 
офісних) 

кг р 

25.73.30.33 Ключі гайкові ручні нерозвідні, уключаючи ключі гайкові з торсіометрами, крім вороток кг р 

25.73.30.35 Ключі гайкові ручні розвідні, уключаючи ключі гайкові з торсіометрами, крім вороток кг р 

25.73.30.37 Головки змінні для гайкових ключів з ручками чи без ручок кг р 

25.73.30.53 Інструменти ручні для свердління, нарізання зовнішньої чи внутрішньої різьби (крім змінних частин 
для верстатів або ручних інструментів з механічним приводом або без нього) 

кг р 

25.73.30.55 Молотки і кувалди з робочою частиною із металу кг р 

25.73.30.57 Рубанки, зубила, долота, стамески й аналогічний ручний різальний інструмент для оброблення 
деревини 

кг р 

25.73.30.63 Викрутки кг р 

25.73.30.65 Інструменти ручні побутові кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.73.30.73 Інструменти ручні для мулярів, формувальників, бетонярів, штукатурів і малярів кг р 

25.73.30.77 Інструменти ручні інші, уключаючи інструменти патронного типу для клепання, забивання дюбелів у 
стіни й аналогічний ручний інструмент 

кг р 

25.73.30.83 Лампи паяльні (крім апаратів зварних, що працюють на газу) кг р 

25.73.30.85 Лещата, затискачі та аналогічні ручні інструменти кг р 

25.73.30.87 Ковадла; машини кувальні переносні; круги шліфувальні з опорними рамами, ручним або ножним 
приводом (крім шліфувальних кругів і аналогічних виробів, які поставляються окремо) 

кг р 

25.73.40 Частини змінні для інструментів ручних з механічним приводом чи без нього або для 
верстатів 

кг м, р (∑) 

25.73.40.А Частини змінні для інструментів ручних з механічним приводом чи без нього або для 
верстатів 

тис.грн м, р 

25.73.40.14 Мітчики для оброблення металу кг р 

25.73.40.16 Плашки для оброблення металу кг р 

25.73.40.19 Мітчики та плашки для оброблення матеріалів інших, крім металів кг р 

25.73.40.23 Свердла з робочою частиною з алмазу природного або синтетичного (крім тримачів робочих, 
тримачів інструментів для верстатів або ручних інструментів, інструментів для буріння гірських 
порід) 

кг р 

25.73.40.25 Свердла для пробивання отворів у цегляній кладці (шлямбури) з робочою частиною з інших матеріалів, 
крім алмазу (крім тримачів робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних інструментів, 
інструментів для буріння гірських порід) 

кг р 

25.73.40.27 Свердла з робочою частиною з металокераміки для оброблення металу (крім незакріплених пластин, 
стержнів, наконечників і виробів аналогічних з металокераміки)  

кг р 
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вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.73.40.31 Свердла для оброблення металів з робочою частиною зі сталі швидкорізальної (крім тримачів 

робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних інструментів, інструментів для буріння 
гірських порід) 

кг р 

25.73.40.33 Свердла для оброблення металів з робочою частиною з інших матеріалів, крім сталі швидкорізальної, 
алмазу чи з металокераміки 

кг р 

25.73.40.35 Інші свердла (крім тримачів робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних інструментів; 
свердел з робочою частиною з алмазу, для буріння гірських порід, для пробивання отворів у цегляній 
кладці (шлямбури), для оброблення металів) 

кг р 

25.73.40.37 Інструменти для розточування та протягування з робочою частиною з алмазу природного або 
синтетичного (крім тримачів робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних 
інструментів, інструментів для буріння ґрунтів) 

кг р 

25.73.40.44 Інструменти для розточування металів з робочою частиною з інших матеріалів, крім алмазу 
природного або синтетичного 

кг р 

25.73.40.45 Інструменти для розточування та протягування інших матеріалів, крім металів, з робочою частиною 
з інших матеріалів, крім алмазу природного або синтетичного (крім тримачів робочих, тримачів 
інструментів для верстатів або ручних інструментів, інструментів для буріння ґрунтів) 

кг р 

25.73.40.48 Інструменти для протягування металів з робочою частиною з інших матеріалів, крім алмазу 
природного або синтетичного 

кг р 

25.73.40.50 Інструменти для фрезерування з робочою частиною з металокераміки, для оброблення металів (крім 
незакріплених пластин, стержнів, наконечників і виробів аналогічних з металокераміки) 

кг р 

25.73.40.61 Фрези хвостові для оброблення металів (крім з робочою частиною з металокераміки) кг р 

25.73.40.66 Інструменти для фрезерування, варильні панелі, змінні, для оброблення металів (крім з робочою 
частиною з металокераміки та фрез хвостових)  

кг р 

25.73.40.69 Інструменти для фрезерування для оброблення інших матеріалів, крім металів кг р 
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Періодич- 
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25.73.40.71 Різці токарні для оброблення металу з робочою частиною з металокераміки (крім незакріплених 

пластин, стержнів, наконечників і виробів аналогічних із металокерамічних сплавів для інструментів) 
кг р 

25.73.40.74 Різці токарні для оброблення металу з робочою частиною з інших матеріалів, крім керметів кг р 

25.73.40.79 Різці токарні для оброблення інших матеріалів, крім металів (крім тримачів робочих, тримачів 
інструментів для верстатів або ручних інструментів) 

кг р 

25.73.40.81 Інструменти змінні інші з робочою частиною з алмазу природного або синтетичного кг р 

25.73.40.83 Насадки для викруток з робочою частиною з інших матеріалів, крім алмазу природного або 
синтетичного (крім тримачів робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних 
інструментів) 

кг р 

25.73.40.85 Інструменти для зубонарізування з робочою частиною з інших матеріалів, крім алмазу природного або 
синтетичного (крім тримачів робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних 
інструментів) 

кг р 

25.73.40.87 Інструменти змінні інші з робочою частиною з металокераміки (крім незакріплених пластин, 
стержнів, наконечників і виробів аналогічних із металокерамічних сплавів для інструментів) 

кг р 

25.73.40.89 Інструменти змінні інші з робочою частиною з інших матеріалів кг р 

25.73.50 Форми; опоки для лиття металів; піддони ливарні; моделі ливарні шт м, р (∑) 

25.73.50.А Форми; опоки для лиття металів; піддони ливарні; моделі ливарні тис.грн м, р 

25.73.50.13 Опоки для лиття металів, пiддони ливарнi, моделі ливарні (крім дерев’яних) кг р 

25.73.50.13.А Опоки для лиття металів, пiддони ливарнi, моделі ливарні (крім дерев’яних) шт р 

25.73.50.15 Моделі ливарні з дерева шт р 

25.73.50.20 Форми для лиття металів або карбідів металів видуванням або під тиском шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.73.50.30 Форми для лиття металів або карбідів металів (крім лиття видуванням або під тиском) шт р 

25.73.50.50 Форми для лиття скла шт р 

25.73.50.60 Форми для лиття мінеральних матеріалів шт р 

25.73.50.70 Форми для лиття гуми або пластмас видуванням або під тиском шт р 

25.73.50.80 Форми для лиття гуми або пластмас (крім лиття видуванням або під тиском) шт р 

25.73.60 Інструменти інші т м, р (∑) 

25.73.60.А Інструменти інші тис.грн м, р 

25.73.60.13 Інструменти для буріння скельних порід чи ґрунтів з робочою частиною з металокераміки т р 

25.73.60.18 Інструменти (уключаючи їх частини) для буріння скельних порід чи ґрунтів, з робочою частиною з 
інших матеріалів, крім металокераміки 

т р 

25.73.60.23 Фільєри для волочіння чи екструзії металу з робочою частиною з алмазу природного або 
синтетичного (крім тримачів робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних 
інструментів) 

т р 

25.73.60.24 Фільєри для волочіння чи екструзії металу з робочою частиною з інших матеріалів (крім незакріплених 
пластин, стержнів, наконечників і виробів аналогічних із металокераміки) 

т р 

25.73.60.33 Інструменти для пресування, штампування, вирубування чи перфорування металів (крім тримачів 
робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних інструментів) 

т р 

25.73.60.39 Інструменти для пресування, штампування, вирубування чи перфорування інших матеріалів, крім 
металів (крім тримачів робочих, тримачів інструментів для верстатів або ручних інструментів) 

т р 

25.73.60.43 Ножі та пластини різальні для машин або механізмів для оброблення металу т р 

25.73.60.45 Ножі та пластини різальні для машин або механізмів для оброблення деревини т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.73.60.50 Ножі та пластини різальні, з металів недорогоцінних, для кухонних пристроїв або для машин, які 

використовуються у харчовій промисловості  
т р 

25.73.60.63 Ножі та пластини різальні для машин, які використовуються у сільському та лісовому господарстві, 
садівництві (крім ножів для плугів і дисків для борін) 

т р 

25.73.60.65 Ножі та пластини різальні для інших машин або механічних пристроїв т р 

25.73.60.67 Поворотні різці (пластини змінні) для інструменту, не змонтовані на ньому, з металокераміки т р 

25.73.60.90 Держаки, наконечники й аналогічні частини для інструменту, не змонтовані на ньому, з 
металокераміки (крім поворотних різців)  

т р 

25.73.99 Роботи, як частина виробництва інструментів, виконані підрядником   

25.91 Бочки та контейнери подібні, зі сталі 

25.91.11 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім 
газів), з металів чорних, місткістю не менше 50 л, але не більше 300 л, не оснащені 
механічним або тепловим устаткованням 

  

25.91.11.00 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім газів), з 
металів чорних, місткістю 50–300 л, не оснащені механічним або тепловим устаткованням 

тис.шт м, р 

25.91.12 Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім тих, що закупорюють пайкою чи відбортовкою), 
ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім газів), з металів чорних, місткістю 
менше 50 л, не оснащені механічним або тепловим устаткованням 

  

25.91.12.00 Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім тих, що закупорюються пайкою або відбортовкою), ящики 
та контейнери подібні для різних речовин (крім газів) з металів чорних, місткістю менше 50 л, не 
оснащені механічним або тепловим устаткованням 

тис.шт м, р 

25.91.99 Роботи, як частина виробництва бочок і контейнерів подібних зі сталі, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.92 Паковання металеві легкі 

25.92.11 Банки консервні з металів чорних, які закупорюють пайкою чи відбортовкою, місткістю 
менше 50 л 

тис.шт м, р (∑) 

25.92.11.33 Банки консервні місткістю менше 50 л з металів чорних, які закриваються пайкою чи відбортовкою, 
що використовуються для консервування харчових продуктів 

тис.шт р 

25.92.11.35 Банки консервні місткістю менше 50 л з металів чорних, які закриваються пайкою чи відбортовкою, 
що використовуються для консервування напоїв 

тис.шт р 

25.92.11.50 Банки консервні місткістю менше 50 л з металів чорних, які закриваються пайкою чи відбортовкою, 
інші (крім тих, які використовуються для консервування харчових продуктів і напоїв) 

тис.шт р 

25.92.12 Бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім газу), 
місткістю не більше 300 л, з алюмінію 

тис.шт м, р (∑) 

25.92.12.А Бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім газу), 
місткістю не більше 300 л, з алюмінію 

тис.грн м, р 

25.92.12.10 Тара алюмінієва циліндричної форми складана, місткістю 300 л і менше для різних речовин (крім газу 
стиснутого і скрапленого) 

тис.шт р 

25.92.12.40 Тара алюмінієва (бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери подібні, крім складаних 
циліндричної форми), для різних речовин (крім газу стиснутого і скрапленого) 

тис.шт р 

25.92.12.60 Тара алюмінієва місткістю 300 л і менше, для аерозолів тис.шт р 

25.92.13 Пробки корончасті та заглушки, ковпачки і кришки, з металів недорогоцінних  млн.шт м, р (∑) 

25.92.13.30 Пробки корончасті з металів недорогоцінних млн.шт м., р 

25.92.13.50 Пломби, заглушки, ковпачки і кришки свинцеві та алюмінієві діаметром більше 21 мм кг м., р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.92.13.50.А Пломби, заглушки, ковпачки і кришки свинцеві та алюмінієві діаметром більше 21 мм млн.шт р 

25.92.13.70 Пломби, заглушки, ковпачки і кришки з металів недорогоцінних інших (крім корончастих пробок, 
пломб, заглушок, ковпачків і кришок свинцевих та алюмінієвих діаметром більше 21 мм) 

кг м., р 

25.92.13.70.А Пломби, заглушки, ковпачки і кришки з металів недорогоцінних інших (крім корончастих пробок, 
пломб, заглушок, ковпачків і кришок свинцевих та алюмінієвих діаметром більше 21 мм) 

млн.шт р 

25.92.99 Роботи, як частина виробництва паковань металевих легких, виконані підрядником   

25.93 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 

25.93.11 Дріт кручений (провід багатожильний), канати, троси, шнури плетені, стропи та вироби 
подібні, з металів чорних, без електричної ізоляції  

т м, р (∑) 

25.93.11.30 Дріт кручений, троси, канати, уключаючи з приєднаними електрично-неізольованими фітингами, з 
металів чорних, крім електроізольованих 

т р 

25.93.11.50 Шнури плетені, стропи і вироби подібні з металів чорних, без електричної ізоляції т р 

25.93.12 Дріт колючий з металів чорних; дріт кручений (провід багатожильний), канати, троси, шнури 
плетені та вироби подібні, з міді або алюмінію, без електричної ізоляції 

т м, р (∑) 

25.93.12.30 Дріт колючий та вироби подібні для загорож, з металів чорних т р 

25.93.12.50 Провід багатожильний, троси, канати, шнури плетені й вироби подібні з міді (крім кабелю 
електричного ізольованого, дроту колючого, вільно двічі крученого дроту для огорожі, ізольованого 
електричного дроту та кабелів) 

т р 

25.93.12.70 Провід багатожильний, троси, канати, шнури плетені й вироби подібні з алюмінію (крім кабелю 
електричного ізольованого, дроту колючого, вільно двічі крученого дроту для огорожі, ізольованого 
електричного дроту та кабелів) 

т р 

25.93.13 Тканини, ґрати, сітки й огорожі з дроту сталевого або мідного; сітка металева з металів чорних т м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
або міді, під штукатурку 

25.93.13.13 Стрічки неперервні для машин зі сталі нержавіючої т р 

25.93.13.15 Вироби ткані дротяні, уключаючи стрічки неперервні для машин, з металів чорних (крім стрічок 
неперервних для машин зі сталі нержавіючої) 

т р 

25.93.13.20 Ґрати, сітки й огорожі, зварні на перетині, з розміром чарунки 100 см2 і більше з дроту сталевого 
діаметром 3 мм і більше, уключаючи з підкладкою з паперу, що застосовуються в цементуванні та у 
штукатурних роботах 

т р 

25.93.13.30 Ґрати, сітки й огорожі, зварні на перетині, з дроту сталевого (крім зазначених у позиції 25.93.13.20) т р 

25.93.13.43 Тканини, ґрати, сітки й огорожі, незварні, виготовлені з дроту сталевого, крім з покриттям з 
пластмас 

т р 

25.93.13.45 Тканини, ґрати, сітки й огорожі, незварні, виготовлені з дроту сталевого, з пластмасовим 
покриттям 

т р 

25.93.13.50 Просічно-витяжний лист із металів чорних т р 

25.93.13.60 Тканина (уключаючи безперервну стрічку), ґрати, сітки та просічно-витяжний лист, мідні 
(уключаючи зі сплавів міді) 

т р 

25.93.14 Цвяхи, кнопки, кнопки креслярські, скоби та вироби подібні   

25.93.14.00 Цвяхи, кнопки (уключаючи креслярські), скоби і вироби подібні (крім скоб у блоках для канцелярських 
потреб, оббивання, пакування; фурнітури для швидкозшивачів або папок й аналогiчних канцелярських 
виробів)   

т м, р 

25.93.15 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди, з покриттям або з осердям із флюсового матеріалу т м, р (∑) 

25.93.15.10 Електроди з покриттям або з осердям із металу недорогоцінного для електродугового зварювання т м, р 

25.93.15.30 Дріт електродний для електродугового зварювання з металів недорогоцінних т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.93.15.50 Прутки з покриттям та дрiт електродний із металiв недорогоцiнних для паяння, у тому числі 

тугоплавким припоєм, або газового зварювання 
т р 

25.93.15.70 Дріт, прутки, трубки, електроди та вироби подібні зі спеченого порошку металів недорогоцінних, які 
використовуються для металізації розпиленням (уключаючи їх частини) 

тис.грн р 

25.93.15.70.А Дріт, прутки, трубки, електроди та вироби подібні зі спеченого порошку металів недорогоцінних, які 
використовуються для металізації розпиленням (уключаючи їх частини) 

т р 

25.93.16 Пружини та листи для пружин, з металів чорних; пружини мідні т м, р (∑) 

25.93.16.13 Ресори листові пластинчаті та листи до них, з металів чорних, оброблені в гарячому стані т р 

25.93.16.15 Ресори листові інші (крім пластинчатих) та листи до них, з металів чорних, оброблені в гарячому 
стані 

т р 

25.93.16.17 Ресори листові та листи до них, з металів чорних, оброблені в холодному стані т р 

25.93.16.31 Пружини спіральні з металів чорних, оброблені в гарячому стані т р 

25.93.16.33 Пружини спіральні з металів чорних, що працюють на стиск, оброблені в холодному стані т р 

25.93.16.35 Пружини спіральні з металів чорних, що працюють на розтяг, оброблені в холодному стані т р 

25.93.16.37 Інші пружини спіральні з металів чорних, оброблені в холодному стані (крім пружин, що працюють на 
стиск або на розтяг) 

т р 

25.93.16.53 Пружини плоскі спіральні з металів чорних т р 

25.93.16.55 Пружини дискові з металів чорних т р 

25.93.16.60 Інші пружини з металів чорних (крім ресор листових та листів до них, пружин дискових, спіральних, 
уключаючи плоскі) 

т р 

25.93.16.80 Пружини мідні або зі сплавів мідних (крім пружин для різних видів годинників) т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.93.17 Ланцюги (крім ланцюгів шарнірних) та їх частини т м, р (∑) 

25.93.17.10 Ланцюги плосколанкові з розпіркою з металів чорних (крім ланцюгів, оснащених різальними зуб’ями; 
виробів інших, у яких ланцюги відіграють допоміжне значення; сторожок, дверей, оснащених 
ланцюгами; ланцюгів мірних, штучних коштовностей (біжутерії)) 

т р 

25.93.17.24 Інші ланцюги з ланками зварними з металів чорних (крім ланцюгів плосколанкових з розпіркою, 
ланцюгів протиковзних) 

т м, р 

25.93.17.30 Ланцюги протиковзні з металів чорних (крім ланцюгів оснащених різальними зуб’ями; виробів інших, у 
яких ланцюги відіграють допоміжне значення; сторожок, дверей, оснащених ланцюгами; ланцюгів 
мірних) 

т р 

25.93.17.50 Інші ланцюги з металів чорних (крім ланцюгів плосколанкових з розпіркою, ланцюгів протиковзних, 
ланцюгів з ланками зварними, пилок ланцюгових та виробів інших, у яких ланцюги відіграють 
допоміжне значення, ланцюгів мірних) 

т р 

25.93.17.70 Ланцюги та їх частини з міді тис.грн р 

25.93.17.70.А Ланцюги та їх частини з міді т р 

25.93.17.80 Частини ланцюгів з металів чорних тис.грн р  

25.93.17.80.А Частини ланцюгів з металів чорних т р 

25.93.18 Голки швацькі, спиці в’язальні, голки штопальні, гачки в’язальні, шила та вироби подібні для 
рукоділля, з металів чорних; булавки англійські та булавки інші, з металів чорних, н.в.і.у. 

  

25.93.18.00 Голки швацькі, спиці в’язальні, голки штопальні, гачки в’язальні, шила та вироби подібні для рукоділля, 
з металів чорних; булавки англійські та булавки інші, з металів чорних 

кг р 

25.93.99 Роботи, як частина виробництва виробів з дроту, ланцюгів і пружин, виконані підрядником   

25.94 Вироби кріпильні та гвинтонарізні 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.94.11 Вироби кріпильні різенарізні з металів чорних, н.в.і.у. т м, р (∑) 

25.94.11.13 Гвинти, виточені з прутків, профілів або дроту, зі стержнем завтовшки 6 мм і менше, з металів 
чорних 

т р 

25.94.11.15 Інші гвинти і болти для кріплення конструкційних елементів рейкової колії, з металів чорних т р 

25.94.11.17 Гвинти і болти без головок, сталеві т р 

25.94.11.23 Гвинти з головками зі шліцом хрестоподібним, зі сталі нержавіючої т р 

25.94.11.25 Гвинти з головками зі шліцом хрестоподібним, з металів чорних (крім сталі нержавіючої) т р 

25.94.11.27 Гвинти із шестигранними головками зі сталі нержавіючої т р 

25.94.11.29 Гвинти із шестигранними головками з металів чорних (крім сталі нержавіючої) т р 

25.94.11.31 Болти із шестигранними головками зі сталі нержавіючої т р 

25.94.11.33 Болти із шестигранними головками з металів чорних (крім сталі нержавіючої), з межею міцності на 
розтяг менше 800 МПа 

т р 

25.94.11.35 Болти із шестигранними головками з металів чорних (крім сталі нержавіючої), з межею міцності на 
розтяг 800 МПа і більше 

т р 

25.94.11.39 Болти з головками, з металів чорних (крім болтів із шестигранними головками) т р 

25.94.11.53 Шурупи (уключаючи глухарі) для кріплення дерев’яних деталей з металів чорних т р 

25.94.11.57 Крюки, які вкручуються, і кільця з гвинтами, з металів чорних т р 

25.94.11.73 Гвинти самонарізні зі сталі нержавіючої (крім пробок різьбових, механізмів гвинтових, які 
використовуються для передачі руху, працюючих як активна частина машини) 

т р 

25.94.11.75 Гвинти самонарізні з металів чорних, крім сталі нержавіючої (крім пробок різьбових, механізмів т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
гвинтових, які використовуються для передачі руху, працюючи як активна частина машини) 

25.94.11.83 Гайки виточені з прутків, профілів чи дроту, діаметром отвору 6 мм і менше, з металів чорних т р 

25.94.11.85 Гайки зі сталі нержавіючої (крім виточених із прутків, профілів чи дроту, діаметром отвору 6 мм і 
менше) 

т р 

25.94.11.87 Гайки інші, уключаючи самостопорні, з металів чорних (крім гайок зі сталі нержавіючої; гайок, 
виточених із прутків, профілів чи дроту, діаметром отвору 6 мм і менше) 

т р 

25.94.11.90 Інші вироби кріпильні різенарізні з металів чорних, н.в.і.у.  т р 

25.94.12 Вироби кріпильні ненарізні з металів чорних, н.в.і.у. т м, р (∑) 

25.94.12.10 Шайби пружинні і шайби стопорні інші, з металів чорних т р 

25.94.12.30 Шайби інші з металів чорних (крім шайб пружинних і шайб стопорних інших) т р 

25.94.12.50 Заклепки, уключаючи частково порожнисті, з металів чорних (крім заклепок трубчастих чи 
роздвоєних загального призначення) 

т р 

25.94.12.70 Шпонки, шплінти та  вироби кріпильні ненарізні інші, з металів чорних (крім шайб і заклепок) т р 

25.94.13 Вироби кріпильні різенарізні та ненарізні, з міді кг р (∑) 

25.94.13.10 Шайби, заклепки, шпонки, шплінти та вироби подібні ненарізні, мідні кг  р 

25.94.13.40 Гвинти, болти і гайки, різенарізні, мідні (крім шурупів загострених, різьбових пробок, механізмів 
гвинтових, які використовуються для передачі руху, працюючих як активна частина машини) 

кг  р 

25.94.13.70 Вироби кріпильні різенарізні, мідні, н.в.і.у. кг  р 

25.94.99 Роботи, як частина виробництва виробів кріпильних і ґвинтонарізних, виконані підрядником   

25.99 Вироби готові металеві інші, н.в.і.у. 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.99.11 Раковини, мийки, ванни та інші санітарно-технічні вироби та їх частини, з металів чорних, 

міді або алюмінію 
  

25.99.11.10 Раковини та умивальники, зі сталі нержавіючої шт м, р 

25.99.11.27 Ванни з металів чорних шт р 

25.99.11.31 Вироби санітарно-технічні та їх частини, з металів чорних т м, р 

25.99.11.35 Вироби санітарно-технічні та їх частини, з міді т м, р 

25.99.11.37 Вироби санітарно-технічні та їх частини, з алюмінію т м, р 

25.99.12 Вироби столові, кухонні, побутові та їх частини, з металів чорних, міді або алюмінію т м, р (∑) 

25.99.12.17 Вироби столові, кухонні чи побутові та їх частини, з чавуну ливарного  т р 

25.99.12.25 Вироби столові, кухонні чи побутові, їх частини, зі сталі нержавіючої (крім ножів) т р 

25.99.12.37 Вироби столові, кухонні чи побутові, їх частини, з металів чорних (крім ливарного чавуну), емальовані т р 

25.99.12.45 Вироби столові, кухонні чи побутові інші та їх частини, з металів чорних (крім ливарного чавуну та 
сталі нержавіючої), уключаючи лаковані чи пофарбовані 

т р 

25.99.12.53 Вироби столові, кухонні чи побутові, їх частини, з міді т р 

25.99.12.55 Вироби столові, кухонні чи побутові, їх частини, з алюмінію, виливані т р 

25.99.12.57 Інші вироби столові, кухонні чи побутові, їх частини, з алюмінію т р 

25.99.12.70 Прилади ручні механічні вагою 10 кг і менше для приготування їжі та напоїв т р 

25.99.12.80 “Вовнаˮ металева; мочалки для чистки посуду кухонного, подушечки для чищення або полірування, 
рукавички і вироби подібні, з металів чорних 

т р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.99.21 Шафи вогнетривкі, сейфи та скрині, двері та ящики, що запираються, для банківських сховищ, 

ящики для зберігання цінних речей, грошей і документів та вироби подібні, броньовані чи 
армовані, з металів недорогоцінних 

  

25.99.21.20 Сейфи та вогнетривкі шафи, двері та секції (шухляди) для банківських сховищ для зберігання 
коштовностей, броньовані або армовані, з металів недорогоцінних 

т м, р 

25.99.21.20.10 Сейфи та вогнетривкі шафи, броньовані або армовані, з металів недорогоцінних тис.шт м, р 

25.99.21.70 Шухляди, призначені для зберігання грошей і документів, вироби подібні, з металів недорогоцінних тис.грн р 

25.99.22 Лотки та підставки для паперів, лотки для ручок, підставки для печаток і обладнання офісне 
чи канцелярське подібне (крiм меблiв офісних), з металiв недорогоцiнних 

  

25.99.22.00 Лотки та підставки для паперів, лотки для ручок, підставки для печаток і обладнання офісне чи 
канцелярське подібне (крiм меблiв офісних), з металiв недорогоцiнних 

тис.грн р 

25.99.23 Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, затискачі, скріпки канцелярські, вироби 
канцелярські подібні та скоби у блоках, з металів недорогоцінних 

  

25.99.23.30 Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, із металів недорогоцінних тис.грн р 

25.99.23.50 Скоби дротяні у блоках для канцелярських потреб, оббивання, упакування, з металів недорогоцінних  тис.грн р 

25.99.23.70 Інші канцелярські вироби (затискачі, кутики для гросбухів та вироби подібні), з металів 
недорогоцінних 

тис.грн р 

25.99.24 Статуетки та прикраси декоративні інші, рамки для фотокарток, картин і виробів подібних, 
дзеркала, з металів недорогоцінних 

  

25.99.24.00 Статуетки та прикраси декоративні інші, рамки для фотокарток, картин і виробів подібних, 
дзеркала, з металів недорогоцінних 

тис.грн р 

25.99.25 Застiбки, оправи із застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, вушка, петельки та вироби   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
подібні, з металiв недорогоцiнних, для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх приналежностей 
або виробiв готових інших; заклепки трубчастi або роздвоєнi, з металiв недорогоцiнних; 
намистини та блискiтки, з металiв недорогоцiнних 

25.99.25.30 Гачки, петлі, вушка та подібні вироби для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших 
готових виробів, з металів недорогоцінних (крім застібок, що защіпаються, заклепок, кнопок для одягу 
та натискних кнопок) 

тис.грн р 

25.99.25.50 Заклепки трубчасті або роздвоєні, з металів недорогоцінних тис.грн р 

25.99.25.70 Застібки, оправи із застiбками, пряжки, пряжки-застiбки та подібні вироби і частини до них, 
намистини та блискiтки, з металів недорогоцінних 

тис.грн р 

25.99.26 Гвинти гребні для кораблів і човнів, лопаті до них   

25.99.26.00 Гвинти гребні для кораблів та човнів, лопаті до них шт р 

25.99.29 Вироби з металів недорогоцінних інші, н.в.і.у.   

25.99.29.10 Пристосовання для залiзничних і трамвайних колій, їх частини тис.грн м, р 

25.99.29.11 Якорі, якорі-"кішки" та їх частини з металів чорних, крім анкерів т м, р 

25.99.29.13 Вироби для каналiзацiйних та подібних систем (трапи, решітки, люки тощо) з чавуну нековкого т м, р 

25.99.29.19 Вироби виливані з металів чорних, інші т м, р 

25.99.29.22 Вироби інші з металів чорних, виготовлені куванням чи штампуванням, без подальшої обробки т м, р 

25.99.29.22.А Вироби інші з металів чорних, виготовлені куванням чи штампуванням, без подальшої обробки тис.грн м, р 

25.99.29.25 Вироби з дроту сталевого (уключаючи пастки, западні тощо, дротову обв’язку для фуражу, кільця 
носові для тварин, крючки для матраців, крюки для м’яса, підвіски жолоба водостічного, корзини для 
паперу, крім каркасів дротових для абажурів) 

т р 
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.99.29.28 Заколки для волосся, шпильки; зажими для завивання, бiгудi та вироби подібні і їх частини, з металів 

недорогоцінних (крім приладів електричних для укладання та завивання волосся, поз.27.51.23) 
кг р 

25.99.29.29 Гребінці, обручі для волосся та вироби подібні (крім виробів з твердої гуми чи з пластмас, приладів 
електричних для укладання та завивання волосся) 

кг р 

25.99.29.31 Драбини та стрем’янки з металів чорних (крім виготовлених куванням чи штампуванням) шт р 

25.99.29.33 Піддони і платформи подібні для завантаження і розвантаження товарів, з металів чорних т м, р 

25.99.29.35 Барабани для канатів, систем труб і вироби подібні, з металів чорних т р 

25.99.29.37 Вентилятори немеханічні, жолоби водостічні, крюки і вироби подібні, які використовуються у 
будівництві, з металів чорних (крім виробів, виготовлених куванням чи штампуванням) 

т р 

25.99.29.45 Вироби з металів чорних, н.в.і.у. тис.грн м, р 

25.99.29.45.А Вироби з металів чорних, н.в.і.у. т м, р 

25.99.29.45.30.А Вироби з металів чорних, виготовлені куванням, штампуванням, спечені та інші (крім виливаних), 
н.в.і.у. 

т м, р 

25.99.29.55 Вироби з алюмінію, н.в.і.у. т м, р 

25.99.29.58 Вироби з міді, н.в.і.у. т м, р 

25.99.29.60 Вироби з олова, н.в.і.у. кг р 

25.99.29.72 Вироби з цинку, н.в.і.у. т м, р 

25.99.29.72.30 Вироби цинкові, інші (крім труб, трубок та фітингів для них) т м, р 

25.99.29.74 Вироби зі свинцю, н.в.і.у. т м, р 

25.99.29.79 Вироби з нікелю, н.в.і.у. т р 



Розділ 25 Вироби металеві готові, крім машин і устатковання 
 

 348

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
25.99.29.82 Дзвони, гонги і вироби подібні, неелектричні, з металів недорогоцінних т м, р 

25.99.29.83 Труби гнучкі з металів чорних (крім шлангів гумових із зовнішнім металевим покриттям, труб 
гнучких, виготовлених як деталі механізмів чи транспортних засобів) 

т м, р 

25.99.29.85 Труби гнучкі з інших металів недорогоцінних, крім з металів чорних (крім шлангів гумових із зовнішнім 
металевим покриттям, труб гнучких, виготовлених як деталі механізмів чи транспортних засобів) 

т м, р 

25.99.29.87 Таблички з покажчиками, назвами, адресами та таблички подібні, цифри, лiтери та інші символи, з 
металів недорогоцінних (крім виробів, що підсвічуються) 

т м, р 

25.99.29.95 Магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти пiсля намагнiчування, 
вироблені з металів 

кг р 

25.99.99 Роботи, як частина виготовлення виробів готових металевих інших, н.в.і.у., виконані 
підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.11 Компоненти електронні 

26.11.11 Трубки прийомні телевізійні електронно-променеві; трубки для камер телевізійних; трубки 
електронно-променеві інші 

  

26.11.11.00 Трубки прийомні телевізійні електронно-променеві; трубки для камер телевізійних; трубки електронно-
променеві інші 

шт р 

26.11.12 Магнетрони, клістрони, трубки надвисокочастотні та трубки електронно-променеві інші   

26.11.12.00 Магнетрони, клістрони, трубки надвисокочастотні та трубки електронно-променеві інші шт м, р 

26.11.21  Діоди; транзистори; тиристори, тиристори діодні, тиристори тріодні тис.шт м, р (Σ) 

26.11.21.20 Діоди напівпровідникові  тис.шт р  

26.11.21.50 Транзистори (крім фототранзисторів) тис.шт р 

26.11.21.80 Тиристори напівпровідникові, тиристори діодні, тиристори тріодні тис.шт р  

26.11.22 Прилади напівпровідникові; діоди світловипромінювальні; кристали п’єзоелектричні зібрані; їх 
частини  

тис.шт м, р (Σ) 

26.11.22.20 Напівпровідникові діоди світловипромінювальні (LEDs) тис.шт р 

26.11.22.40 Прилади  напівпровідникові фоточутливі, уключаючи фотогальванічні елементи (сонячні батареї), 
фотодіоди, фототранзистори тощо 

тис.шт м, р 

26.11.22.60 Прилади напівпровідникові інші (крім приладів  напівпровідникових фоточутливих, фотогальванічних 
елементів, тиристорів, тиристорів діодних, тріодних, транзисторів, діодів та світловипромінювальних 
діодів) 

тис.шт м, р 

26.11.22.80  Кристали п’єзоелектричні зібрані (уключаючи кварцові резонатори та осцилятори)  тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.11.30 Схеми електронні інтегральні тис.шт м, р (Σ) 

26.11.30.А Схеми електронні інтегральні тис.грн м, р  

26.11.30.03 Схеми інтегральні модульні: мікропроцесори та мікроконтролери, комбіновані або ні з мікросхемами 
пам’яті, конвертування, логічної обробки, посилювачами, реле часу та синхронізації або іншими схемами  

тис.шт м, р 

26.11.30.06 Схеми інтегральні електронні (крім модульних): мікропроцесори та мікроконтролери, комбіновані або ні з 
мікросхемами пам’яті, конвертування, логічної обробки, посилювачами, реле часу та синхронізації або 
іншими схемами  

тис.шт р 

26.11.30.23 Схеми інтегральні модульні: мікросхеми пам’яті  тис.шт р 

26.11.30.27 Схеми інтегральні електронні (крім модульних): динамічні оперативні запам’ятовувальні пристрої (D–
RAMs) 

тис.шт р 

26.11.30.34 Схеми інтегральні електронні (крім модульних): статичні оперативні запам’ятовувальні пристрої (S–
RAMs), уключаючи кеш- RAMs  

тис.шт р 

26.11.30.54 Схеми інтегральні електронні (крім модульних): перепрограмовані постійні запам’ятовувальні пристрої з 
можливістю стирання за допомогою ультрафіолетових променів (EPROMs) 

тис.шт р 

26.11.30.65 Схеми інтегральні електронні (крім модульних): програмовані запам’ятовувальні пристрої з можливістю 
електричного стирання записів (E2PROMs), уключаючи флеш E2PROMs 

тис.шт р 

26.11.30.67 Схеми інтегральні електронні (крім модульних): мікросхеми пам’яті інші тис.шт р 

26.11.30.80 Схеми інтегральні електронні: підсилювачі  тис.шт р 

26.11.30.91 Схеми інтегральні модульні інші, н.в.і.у.  тис.шт м, р 

26.11.30.94 Схеми інтегральні електронні інші, н.в.і.у. тис.шт р 

26.11.40 Частини ламп електронних, трубок і компонентів електронних інших, н.в.і.у.   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.11.40.10 Звукознімачі для дисків або механічно записаних плівок для звукозапису тис.шт р 

26.11.40.40 Частини трубок електронно-променевих з катодом; частини ламп та трубок з термоіонним катодом, 
холодним катодом, фотокатодом, н.в.і.у. 

тис.грн р 

26.11.40.70 Частини діодів, транзисторів і аналогічних напівпровідникових пристроїв, пристроїв напівпровідникових 
фоточутливих, фотогальванічних елементів, світловипромінювальних діодів, кристалів п’єзоелектричних 
зібраних 

тис.грн р 

26.11.40.90 Частини схем інтегральних та мікромодулів (крім схем, що складаються виключно з пасивних елементів) тис.грн р 

26.11.91 Послуги, пов’язані з виробництвом схем електронних інтегральних    

26.11.99 Роботи, як частина виробництва компонентів електронних, виконані підрядником   

26.12 Плати електронні змонтовані  

26.12.10 Схеми друковані змонтовані тис.шт м, р (Σ) 

26.12.10.А Схеми друковані змонтовані тис.грн м, р  

26.12.10.20 Схеми  друковані жорсткі багатошарові тис.шт р 

26.12.10.50 Схеми друковані жорсткі, крім багатошарових тис.шт р 

26.12.10.80 Схеми друковані інші, що складаються з елементів пасивних (уключаючи схеми з резисторів та/або 
конденсаторів; крім матричних інтегральних схем резисторних та з конденсаторів; схем, що містять 
елементи активні; гібридних інтегрованих схем) 

тис.шт р 

26.12.20 Плати звукові, відеоплати, плати мережеві та плати подібні для машин автоматичного оброблення 
даних 

  

26.12.20.00 Обладнання комунікаційне мережеве, наприклад, концентратори (хаби), маршрутизатори сигналу 
(роутери), шлюзи для забезпечення функціонування мереж глобального доступу (WANS) та мереж 

шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
локального доступу (LANS); плати звукові, відеоплати, плати машин для автоматичного оброблення даних  
мережеві 

26.12.20.00.А Обладнання комунікаційне мережеве, наприклад, концентратори (хаби), маршрутизатори сигналу 
(роутери), шлюзи для забезпечення функціонування мереж глобального доступу (WANS) та мереж 
локального доступу (LANS); плати звукові, відеоплати, плати машин для автоматичного оброблення даних  
мережеві 

тис.грн м, р 

26.12.30 Карти із вбудованим мікропроцесором (смарт-карти)   

26.12.30.00 Картки з вбудованими інтегральними схемами (смарт-картки) тис.шт м, р 

26.12.91 Послуги, пов’язані із друкуванням схем   

26.12.99 Роботи, як частина виробництва плат електронних змонтованих, виконані підрядником   

26.20 Комп’ютери та устатковання периферійне 

26.20.11 Машини для автоматизованого оброблення даних портативні вагою не більше 10 кг, такі як 
лептопи й ноутбуки; органайзери персональні цифрові (електронні секретарі) та комп’ютери 
подібні 

  

26.20.11.00 Машини для автоматизованого оброблення даних портативні вагою не більше 10 кг, такі як лептопи й 
ноутбуки; органайзери персональні цифрові (електронні секретарі) та комп’ютери подібні 

шт м, р 

26.20.12 Термінали торговельні касові, банкомати та машини подібні, які підключають до машин 
оброблення даних чи до мережі  

  

26.20.12.00 Термінали торговельні касові, банкомати та машини подібні, які  підключають до машин оброблення даних 
чи до мережі 

шт м, р 

26.20.13 Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові, що містять в одному корпусі принаймні 
центральний процесор, пристрої введення та виведення, комбіновані або не комбіновані   

  



Розділ 26 Комп’ютери, вироби електронні та оптичні 
 

 354

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.20.13.00 Комп’ютери настільні шт м, р 

26.20.13.00.01 З комп’ютерів настільних  – складання  шт р 

26.20.14 Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові у вигляді систем   

26.20.14.00 Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові у вигляді систем шт м, р 

26.20.15 Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові інші, що містять або не містять в одному 
корпусі один або два з таких пристроїв, як пристрої запам’ятовуючі, пристрої введення, пристрої 
виведення 

  

26.20.15.00 Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові інші, що містять або не містять в одному 
корпусі один або два з таких пристроїв, як пристрої запам’ятовуючі, пристрої введення, пристрої 
виведення 

шт м, р 

26.20.16 Пристрої введення та виведення, що містять або не містять пристрої запам’ятовуючі в одному 
корпусі  

шт м, р (Σ) 

26.20.16.40 Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, що можуть бути приєднані до машин цифрових для 
автоматичного оброблення даних або до мереж (крім друкарських машин, що функціонують за допомогою 
пластин, циліндрів та інших компонентів, а також машин, що здійснюють дві або більше функцій: 
друкування, копіювання або пересилання факсимільних повідомлень)  

шт р 

26.20.16.50 Клавіатури шт р 

26.20.16.60 Пристрої введення або пристрої виведення інші, що містять або не містять в одному корпусі 
запам'ятовувальні пристрої 

шт р 

26.20.17 Відеомонітори та відеопроектори, що їх використовують переважно у системах автоматизованого 
оброблення даних 

  

26.20.17.00 Монітори та проектори, що їх використовують переважно у системах автоматизованого оброблення даних шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.20.18 Пристрої, що виконують дві або більше з таких функцій, як друкування, сканування, копіювання, 

відправлення факсимільних повідомлень 
  

26.20.18.00 Машини, призначені здійснювати дві або більше з таких  функцій: друкування, сканування, копіювання, 
пересилання факсимільних повідомлень, що можуть бути приєднані до цифрових машин для 
автоматичного оброблення даних або до мереж  

шт м, р 

26.20.21 Пристрої запам’ятовувальні   

26.20.21.00 Пристрої запамʼятовувальні  шт р 

26.20.22 Пристрої запам’ятовувальні напівпровідникові, що зберігають інформацію при вимкненні 
живлення (енергонезалежні) 

  

26.20.22.00 Пристрої запамʼятовувальні напівпровідникові, що зберігають інформацію при вимкненні живлення, для 
запису даних із зовнішніх джерел (флеш карти пам’яті або електронні флеш пристрої запамʼятовувальні), 
без запису 

кг р 

26.20.30 Пристрої до машин для автоматизованого оброблення даних інші   

26.20.30.00 Пристрої машин для автоматизованого оброблення даних інші (крім обладнання комунікаційного 
мережевого, наприклад, концентраторів (хабів), маршрутизаторів сигналу (роутерів), шлюзів для 
забезпечення функціонування мереж глобального доступу (WANS) та мереж локального доступу (LANS); 
плат звукових, відеоплат, плат машин для автоматизованого оброблення даних мережевих) 

шт м, р 

26.20.40 Частини та приладдя до машин обчислювальних    

26.20.40.00 Вузли та приладдя до машин, зазначених за позиціями 26.20.11 – 26.20.30; вузли та приладдя, що можуть 
використані в машинах за позиціями 26.20.12, 28.23.11.00, 28.23.23.00 

тис.грн м, р 

26.20.91 Послуги з виробництва комп’ютерів та устатковання периферійного   

26.20.99 Роботи, як частина виробництва комп’ютерів та устатковання периферійного, виконані   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
підрядником 

26.30 Обладнання зв’язку 

26.30.11 Апаратура передавальна, до складу якої входять приймальні пристрої   

26.30.11.00 Апаратура передавальна для радіомовлення та телебачення, до складу якої входять приймальні пристрої  шт м, р 

26.30.12 Апаратура передавальна, до складу якої не входять приймальні пристрої   

26.30.12.00 Апаратура передавальна для радіомовлення та телебачення, до складу якої не входять приймальні пристрої шт м, р 

26.30.13 Камери телевізійні   

26.30.13.00 Камери телевізійні (уключаючи камери для телевізійних систем замкненого типу; крім камкодерів) шт р 

26.30.21 Апарати телефонні з безпроводовою трубкою   

26.30.21.00 Апарати телефонні для дротового зв’язку з бездротовою трубкою шт м, р 

26.30.22 Апарати телефонні для мереж стільникового зв’язку чи інших бездротових мереж   

26.30.22.00 Апарати телефонні для мереж стільникового зв’язку чи інших бездротових мереж  шт м, р 

26.30.23 Апарати телефонні та апаратура подібна інша для передавання та приймання звуку, зображення та 
іншої інформації, у т.ч. апаратура для проводової чи безпроводової мережі звʼязку (такої як, 
локальна чи глобальна мережа) 

  

26.30.23.10 Базові станції шт м, р 

26.30.23.20 Пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та іншої 
інформації, уключаючи пристрої для комутації та маршрутизації 

шт м, р 

26.30.23.30 Апарати телефонні (крім апаратів телефонних для дротового зв’язку з бездротовою трубкою, для мереж шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
стільникового зв’язку чи  інших бездротових мереж), відеофони 

26.30.23.40 Приймачі сигналів виклику, тривоги або пейджингових сигналів портативні шт р 

26.30.23.70 Апаратура інша для прийому та передачі голосу, зображень або інших даних, уключаючи апаратуру 
комунікаційну для дротових або бездротових мереж зв’язку (таких як локальна або глобальна мережа 
зв'язку), інша, н.в.і.у. 

шт м, р 

26.30.30 Вузли до апаратури електричної для телефонного чи телеграфного зв’язку   

26.30.30.00 Вузли до апаратури електричної для телефонного чи телеграфного зв’язку тис.грн м, р 

26.30.40 Антени та відбивачі антенні всіх видів, частини до них; частини до апаратури передавальної для 
радіо і телебачення, камер телевізійних 

  

26.30.40.10 Антени телескопiчнi та гнучкi штировi для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в 
моторних транспортних засобах 

шт р 

26.30.40.35 Антени зовнішні для телевізійного прийому та радіоприйому через супутник (уключаючи роторні системи; 
крім антенних підсилювачів та генераторів високих частот) 

шт м, р 

26.30.40.39 Антени зовнішні для телевізійного прийому та радіоприйому (уключаючи роторні системи; крім антен для 
прийому через супутник, антенних підсилювачів та генераторів високих частот) 

шт р 

26.30.40.40 Антени та антенні відбивачі всіх видів для використання з апаратурою, зазначеною за позиціями 26.30.21 – 
26.30.23; вузли та приладдя, що можуть використовуватись з ними  

тис.грн р 

26.30.40.50 Антени внутрішні для телевізійного прийому та радіоприйому (уключаючи антени вбудованого типу; крім 
антенних підсилювачів та генераторів високих частот) 

шт р 

26.30.40.60 Антени інші, вузли та приладдя, що можуть використовуватись виключно або головним чином з 
апаратурою, зазначеною за позиціями 26.30.11 – 26.40.20 

тис.грн р 

26.30.40.70 Корпуси та шафи для апаратури передавальної та приймальної для радіомовлення та телебачення, 
телевізійних камер тощо; вузли та приладдя, що можуть використовуватись виключно або головним чином 

тис.грн м, р 
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
з телевізійними камерами, приймальною апаратурою для радіомовлення та телебачення, моніторами та 
проекторами, н.в.і.у. (крім антен, електронних модулів та компонентів для моніторів та проекторів, 
використовуваних виключно або головним чином у машинах для автоматичного оброблення даних)  

26.30.50 Прилади охоронної та пожежної сигналізації та апаратура подібна   

26.30.50.20 Прилади електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та апаратура подібна (крім 
апаратури, яка використовується в автомобілях або в будівлях) 

шт м, р 

26.30.50.80 Прилади електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та апаратура подібна для 
використання в будівлях 

шт м, р 

26.30.60 Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації та апаратури подібної   

26.30.99 Роботи, як частина виробництва обладнання зв’язку, виконані підрядником   

26.40 Апаратура електронна побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

26.40.11 Приймачі радіомовні (крім автомобільних), які можуть функціювати без зовнішнього джерела 
живлення 

  

26.40.11.00 Приймачі радіомовні (крім автомобільних), які можуть функціювати без зовнішнього джерела живлення шт м, р 

26.40.11.00.01 З приймачів радіомовних (крім автомобільних), які можуть функціювати без зовнішнього джерела 
живлення, – складання 

шт р 

26.40.12 Приймачі радіомовні, які не можуть функціювати без зовнішнього джерела живлення   

26.40.12.50 Приймачі радіомовні з живленням від електромережі (крім тих, які використовуються в моторних 
транспортних засобах) 

шт р 

26.40.12.50.01 З приймачів радіомовних з живленням від електромережі (крім тих, які використовуються в моторних 
транспортних засобах) – складання 

шт р 
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26.40.12.70 Приймачі радіомовні для моторних транспортних засобів, поєднаних зі звукозаписувальним чи 

звуковідтворювальним пристроєм 
шт р 

26.40.12.70.01 З приймачів радіомовних для моторних транспортних засобів, поєднаних зі звукозаписувальним чи 
звуковідтворювальним пристроєм, – складання 

шт р 

26.40.12.90 Приймачі радіомовні для моторних транспортних засобів, н.в.і.у. шт р 

26.40.12.90.01 З приймачів радіомовних для моторних транспортних засобів, н.в.і.у. – складання шт р 

26.40.20 Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з приймачами радіомовними або пристроями для 
записування та відтворювання звуку чи зображення 

шт м, р (Σ) 

26.40.20.20 Тюнери телевізійні кольорового зображення для кабельного телебачення, відеомонітори (крім таких, що 
ізолюють телевізійний сигнал високої частоти) 

шт м, р 

26.40.20.20.01 З тюнерів телевізійних кольорового зображення для кабельного телебачення, відеомоніторів (крім таких, 
що ізолюють телевізійний сигнал високої частоти) – складання 

шт р 

26.40.20.40 Обладнання проекційне для отримання кольорового телевізійного зображення  шт р 

26.40.20.90 Приймачі телевізійні інші, поєднані або не поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, який записує чи 
відтворює звук або зображення, н.в.і.у. 

шт м, р 

26.40.20.90.01 З приймачів телевізійних інших, поєднаних або не поєднаних з радіоприймачем або з пристроєм, який 
записує чи відтворює звук або зображення, н.в.і.у. – складання  

шт р 

26.40.31 Електропрогравачі, програвачі грамплатівок, програвачі касетні та апаратура для відтворюваня 
звуку інша 

  

26.40.31.00 Електропрогравачі, програвачі грамплатівок, програвачі касетні та апаратура для відтворювання звуку 
інша 

шт р 

26.40.32 Магнiтофони й апаратура для записування звуку iнша   
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26.40.32.00 Магнітофони й апаратура для звукозапису інша шт р 

26.40.33 Відеокамери записувальні (камкодери) й апаратура для записуваня чи вітворювання зображення інша   

26.40.33.00 Відеокамери записувальні (камкодери) й апаратура для записуваня чи вітворювання зображення інша шт м, р 

26.40.34 Відеомонітори та відеопроектори, не поєднані з телеприймальною апаратурою та не призначені для 
використання у системах автоматизованого оброблення даних 

  

26.40.34.20 Відеопроектори  шт р 

26.40.34.40 Відеомонітори кольорового зображення з трубками електронно-променевими з катодом шт р 

26.40.34.60 Відеомонітори плоскі панельні, плазмові або рідкокристалічні дисплеї тощо, без тюнера (відеомонітори 
кольорового зображення, крім моніторів з трубками електронно-променевими з катодом) 

шт р 

26.40.34.80 Відеомонітори чорно-білого чи іншого монохромного зображення шт р 

26.40.41 Мікрофони та підставки для них   

26.40.41.00 Мікрофони та підставки для них (крім бездротових мікрофонів з передавачем сигналу) шт р 

26.40.42 Гучномовці; телефони, що пристосовані для одягання на голову, навушники, установки, що 
складаються з мікрофона та гучномовця 

шт м, р (Σ) 

26.40.42.A Гучномовці; телефони, що пристосовані для одягання на голову, навушники, установки, що 
складаються з мікрофона та гучномовця 

шт м, р  

26.40.42.35 Гучномовці окремі змонтовані в корпусах (уключаючи каркаси та шафи, переважно призначені для 
установки гучномовців) 

шт м, р 

26.40.42.37 Комплекти гучномовців, змонтовані в одному корпусі (уключаючи каркаси та шафи, переважно призначені 
для установки гучномовців) 

шт м, р 
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26.40.42.39 Гучномовці (уключаючи модульні вузли, каркаси та шафи, переважно призначені для установки гучномовців; 

крім комплектів гучномовців, змонтованих в одному корпусі) 
шт р 

26.40.42.70 Телефони, що пристосовані для одягання на голову, навушники, уключаючи комбіновані з мікрофоном; 
установки комбіновані з мікрофоном (одним або декількома гучномовцями) (крім головної гарнітури для 
авіаційного персоналу, телефонних апаратів, бездротових мікрофонів з передавачем, слухових апаратів)  

шт р 

26.40.43 Підсилювачі звукових частот електричні; пристрої для підсилювання звуку електричні   

26.40.43.55 Підсилювачі телефонні та вимірювальні (крім підсилювачів високих або середніх частот) шт р 

26.40.43.59 Підсилювачі електричні звукових частот (уключаючи підсилювачі категорії hі-fі; крім підсилювачів високих 
або середніх частот, підсилювачів телефонних та вимірювальних) 

шт р 

26.40.43.70 Установки електричні для підсилення звуку (уключаючи блоки підсилювачів, що складаються з мікрофонів, 
підсилювачів звукової частоти і гучномовців) 

шт р 

26.40.44 Апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв’язку, н.в.і.у.   

26.40.44.00 Апаратура приймальна для радіотелефонного чи радіотелеграфного зв’язку (крім приймачів дзвінків або 
пейджингових сигналів, портативних, комбінованих з приймачами радіосигналів)  

шт р 

26.40.51 Вузли та приладдя для звуко- та відеоустатковання   

26.40.51.50 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне для голок звукознімачів шт р 

26.40.51.70 Вузли та приладдя для виробів інші за позиціями 26.30.23.70, 26.40.31 – 26.40.34, 28.23.23.00 тис.грн р 

26.40.51.80 Частини для виробів за позиціями 26.40.41 – 26.40.44  тис.грн р 

26.40.52 Частини радіоприймачів та радіопередавачів   

26.40.52.00 Частини радіоприймальної апаратури і радіопередавачів  тис.грн м, р 
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26.40.60 Приставки (консолі) для відеоігор (які використовують з телеприймачем або які мають вбудований 

екран) та ігор інших, комерційних чи азартних, із використанням електронного дисплея 
  

26.40.60.50 Приставки (консолі), відеоігри (які використовують з телеприймачем або які мають вбудований екран) та 
ігри інші, комерційні чи азартні, із використанням електронного дисплея (крім ігор, що приводяться в дію 
монетами, банкнотами, банківськими картками, жетонами або іншими засобами оплати) 

шт  р 

26.40.60.50.А Приставки (консолі), відеоігри (які використовують з телеприймачем або які мають вбудований екран) та 
ігри інші, комерційні чи азартні, із використанням електронного дисплея (крім ігор, що приводяться в дію 
монетами, банкнотами, банківськими картками, жетонами або іншими засобами оплати) 

тис.грн р 

26.40.99 Роботи, як частина виробництва апаратури електронної побутового призначення для приймання, 
записування та відтворювання звуку й зображення, виконані підрядником 

  

26.51 Інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 

26.51.11 Компаси для визначання напрямку; інші навігаційні інструменти та прилади  шт м, р (Σ) 

26.51.11.20 Компаси для визначення напрямку (уключаючи магнітні, гіроскопічні, нактоузи і для визначення місця 
розшташування) 

шт р 

26.51.11.50 Прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів) шт р 

26.51.11.80 Прилади та інструменти для навігації (уключаючи морські чи річкові навігаційні прилади; крім приладів і 
апаратури для аеронавігації та космічної навігації, компасів) 

шт р 

26.51.12 Далекоміри, теодоліти і тахеометри (тахометри); інструменти та прилади інші геодезичні,  
гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та геофізичні  

шт м, р (Σ) 

26.51.12.15 Дальноміри, теодоліти, тахометри, прилади та інструменти фотограмметричні, електронні шт р 

26.51.12.35 Прилади та інструменти метеорологічні, гідрологічні, геофізичні (крім компасів), електронні шт р 

26.51.12.39 Інструменти електронні інші, н.в.і.у. шт р 
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26.51.12.70 Прилади й апаратура геодезичні (уключаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, 

гідрологічні, метеорологічні або геофізичні (крім рівнів та компасів), неелектронні; далекоміри 
неелектронні  

шт р 

26.51.20 Апаратура радіолокаційна та апаратура радіонавігаційна допоміжна   

26.51.20.20 Апаратура радіолокаційна  шт м, р 

26.51.20.50 Апаратура радіонавігаційна допоміжна (уключаючи радіомаяки та радіобуї, радіоприймачі, радіокомпаси, 
які обладнані групою антен або направленою рамковою антеною) 

шт м, р 

26.51.20.80 Радіоапаратура дистанційного керування (уключаючи для суден, літальних апаратів без пілотів, ракет, 
снарядів, іграшок, моделей суден та літальних апаратів, для детонації мін) 

шт м, р 

26.51.31 Терези чутливістю 0,05 г або вище   

26.51.31.00 Терези високочутливістю 0,05 г і більше з важками чи без них, деталі та приладдя до них тис.грн р 

26.51.31.00.10 Терези високочутливістю 0,05 г і більше з важками чи без них шт р 

26.51.32 Столи та машини креслярські та інші інструменти для креслення, розмічування або математичних 
розрахунків інші 

  

26.51.32.00 Столи та машини креслярські, інструменти креслярські, розмічувальні та для математичних розрахунків  шт р 

26.51.33 Інструменти ручні для вимірювання лінійних розмірів (у т.ч. мікрометри та штангенциркулі), 
н.в.і.у. 

  

26.51.33.00 Мікрометри, штангенциркулі та калібри, що мають регульований вимірювальний пристрій (крім 
вимірювальних приладів позицій 26.51.66.50 – 26.51.66.89) 

шт р 

26.51.41 Інструменти та прилади для вимірювання або виявлення іонізуючих випромінювань   

26.51.41.00 Інструменти та прилади для вимірювання або виявлення іонізуючих випромінювань шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.51.41.00.А Інструменти та прилади для вимірювання або виявлення іонізуючих випромінювань  тис.грн м, р 

26.51.42 Осцилоскопи та осцилографи, електронно-променеві   

26.51.42.00 Осцилографи та осцилоскопи електронно-променеві шт р 

26.51.42.00.А Осцилографи та осцилоскопи електронно-променеві тис.грн р 

26.51.43 Інструменти для вимірювання електричних величин без записувального пристрою шт м, р (Σ) 

26.51.43.А Інструменти для вимірювання електричних величин без записувального пристрою тис.грн м, р  

26.51.43.10 Мультиметри  шт р 

26.51.43.30 Прилади й апаратура електронні для вимірювання та контролю напруги, сили струму, потужності та 
опору, без записувального пристрою (крім мультиметрів, осцилографів та осцилоскопів електронно-
променевих) 

шт р 

26.51.43.55 Вольтметри  шт р 

26.51.43.59 Прилади й апаратура неелектронні для вимірювання та контролю напруги, сили струму, потужності та 
опору, без записувального пристрою (крім мультиметрів, вольтметрів) 

шт р 

26.51.44 Інструменти й апаратура для телекомунікацій   

26.51.44.00 Інструменти й апаратура для телекомунікацій шт м, р 

26.51.44.00.А Інструменти й апаратура для телекомунікацій тис.грн м, р 

26.51.45 Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, н.в.і.у. шт м, р (Σ) 

26.51.45.А Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, н.в.і.у. тис.грн м, р  

26.51.45.20 Інструменти й апаратура для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.51.45.30 Інструменти й апаратура із записувальним пристроєм для вимірювання та контролю електричних 

параметрів (крім для вимірювання та контролю газу, постачання або отримання рідини чи електроенергії)  
шт р 

26.51.45.55 Інструменти й апаратура електронні без записувального пристрою для вимірювання та контролю 
електричних параметрів (крім для вимірювання та контролю газу, постачання або отримання рідини чи 
електроенергії) 

шт р 

26.51.45.59 Інструменти й апаратура неелектронні без записувального пристрою для вимірювання та контролю 
електричних параметрів (крім мультиметрів, вольтметрів) 

шт р 

26.51.51 Аерометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри шт м, р (Σ) 

26.51.51.А Аерометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри тис.грн. м, р  

26.51.51.10 Термометри, не об’єднані з іншим приладом, рідинні, прямого зчитування показань (крім медичних та 
ветеринарних термометрів) 

шт р 

26.51.51.35 Термометри та пірометри електронні, не об’єднані з іншим приладом (крім рідинних) шт р 

26.51.51.39 Термометри, не об’єднані з іншим приладом, нерідинні, н.в.і.у. шт р 

26.51.51.50 Барометри, не об’єднані з іншим приладом (уключаючи барометричні альтиметри, симп’єзометри) шт р 

26.51.51.75 Гідрометри, гігрометри та психрометри, електронні шт р 

26.51.51.79 Гідрометри, гігрометри та психрометри, неелектронні (уключаючи гігрографи, термогігрографи та 
баротермогігрографи, актинометри, пагоскопи; крім радіозондів для атмосферного зондування) 

шт р 

26.51.52 Інструменти для вимірювання або контролю за витратами, рівнем, тиском та іншими змінними 
характеристиками рідин і газів 

шт м, р (Σ) 

26.51.52.А Інструменти для вимірювання або контролю за витратами, рівнем, тиском та іншими змінними 
характеристиками рідин і газів 

тис.грн м, р  
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26.51.52.35 Витратоміри електронні (крім приладів для вимірювання постачання рівня рідини, гідрометричних 

лопатевих коліс)  
шт р 

26.51.52.39 Прилади й апаратура для вимірювання та контролю рівня рідини електронні шт р 

26.51.52.55 Витратоміри неелектронні (крім приладів для вимірювання постачання рівня рідини, гідрометричних 
лопатевих коліс) 

шт р 

26.51.52.59 Прилади й апаратура для вимірювання та контролю рівня рідини неелектронні шт р 

26.51.52.71 Манометри, датчики, індикатори та передавачі електронні шт р 

26.51.52.74 Манометри спіральні або з металевою мембраною неелектронні шт р 

26.51.52.79 Інструменти для вимірювання або контролю тиску інші шт р 

26.51.52.83 Інструменти й апаратура для вимірювання змінних характеристик процесів для рідин або газів, електронні 
(уключаючи тепломіри; крім приладів для вимірювання тиску, витрат, рівня рідини)  

шт р 

26.51.52.89 Інструменти й апаратура для вимірювання змінних характеристик процесів для рідин або газів, 
неелектронні (уключаючи тепломіри; крім приладів для вимірювання тиску, витрат, рівня рідини) 

шт р 

26.51.53 Інструменти та апаратура для фізичного та хімічного аналізу, н.в.і.у. шт м, р (Σ) 

26.51.53.А Інструменти та апаратура для фізичного та хімічного аналізу, н.в.і.у. тис.грн м, р  

26.51.53.13 Газоаналізатори та димоаналізатори електронні шт р 

26.51.53.19 Газоаналізатори та димоаналізатори неелектронні шт р 

26.51.53.20 Хроматографи й апаратура для електрофорезу шт р 

26.51.53.30 Спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання шт р 

26.51.53.50 Прилади та апаратура, що використовують оптичні випромінювання, н.в.і.у. шт р 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
26.51.53.81 Апаратура  для вимірювання електропровідності та електрохімічних властивостей, pH-метри, rH-метри 

та інші (уключаючи для використання в лабораторних умовах та у відкритому просторі,  у процесі 
контролю або  керування), електронна 

шт р 

26.51.53.83 Прилади й апаратура електронні інші шт р 

26.51.53.90 Прилади й апаратура для фізичного або хімічного аналізу інші, н.в.і.у. шт р 

26.51.61 Мікроскопи (крім мікроскопів оптичних) та апаратура дифракційна   

26.51.61.00 Мікроскопи (крім оптичних) і апаратура дифракційна шт м, р 

26.51.62 Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів шт м, р (Σ) 

26.51.62.А Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів тис.грн м, р  

26.51.62.10 Машини та прилади для випробування механічних властивостей металів електронні (крім металографічних 
машин та пристроїв, приладів для виявлення дефектів) 

шт р 

26.51.62.30 Машини та прилади для випробування металів неелектронні шт р 

26.51.62.55 Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів електронні (крім для 
випробування механічних властивостей металів) 

шт р 

26.51.62.59 Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів неелектронні (уключаючи для 
текстильних матеріалів, паперу, картону, пластмаси, деревини, бетону, гуми, шкіри/лінолеуму; крім для 
випробування механічних властивостей металів) 

шт р 

26.51.63 Лічильники виробництва та споживання газу, рідини й електроенергії   

26.51.63.30 Газоміри (уключаючи калібрувальні) шт м, р 

26.51.63.50 Лічильники для рідин (уключаючи калібрувальні; крім насосів для рідин) шт м, р 
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26.51.63.70 Лічильники електроенергії (уключаючи калібрувальні; крім вольтметрів, амперметрів, ватметрів тощо) шт м, р 

26.51.64 Лічильники кількості обертів та лічильники кількості продукції, таксометри; спідометри та 
тахометри; стробоскопи 

  

26.51.64.30 Лічильники числа обертів або кількості продукції, лічильники числа входжень, більярдні лічильники, 
лічильники таксі, покажчики пройденого шляху (милеометри), крокоміри, лічильники, які треба тримати в 
руці, інші лічильники, прилади та пристрої для вимірювання коротких часових інтервалів  

шт р 

26.51.64.53 Спідометри для транспортних засобів шт р 

26.51.64.55 Тахометри шт р 

26.51.64.70 Стробоскопи (уключаючи фото- та кінокамери, постійно встановлені в стробоскопах)  шт р 

26.51.65 Інструменти та апаратура для автоматичного регулювання чи керування, гідравлічні або 
пневматичні 

  

26.51.65.00 Інструменти та апаратура для автоматичного регулювання чи керування, гідравлічні або пневматичні шт м, р 

26.51.65.00.А Інструменти та апаратура для автоматичного регулювання чи керування, гідравлічні або пневматичні тис.грн м, р 

26.51.66 Інструменти, прилади та машини для вимірювання чи контролю, н.в.і.у.   

26.51.66.20 Стенди випробувальні кг р 

26.51.66.30 Прилади оптичні, інструменти та машини вимірювальні, контрольні, н.в.і.у. позицій 26.51.11 – 26.51.70 шт р 

26.51.66.50 Прилади, інструменти та машини для вимірювання і контролю геометричних величин електронні 
(уключаючи компаратори та координатні вимірювальні машини) 

шт р 

26.51.66.70 Прилади, інструменти та машини для вимірювання і контролю електронні, інші шт м, р 

26.51.66.83 Прилади, інструменти та машини для вимірювання і контролю геометричних величин, інші неелектронні шт р 
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26.51.66.89 Інструменти та машини (крім стендів випробувальних, оптичних приладів, інструментів та машин, а 

також машин та пристроїв для балансування механічних деталей або для вимірювання або контролю 
геометричних величин) неелектронні 

шт р 

26.51.70 Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи 
контролю, автоматичні інші 

шт м, р (Σ) 

26.51.70.А Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи 
контролю, автоматичні інші 

тис.грн м, р  

26.51.70.15 Термостати електронні шт р 

26.51.70.19 Термостати неелектронні шт р 

26.51.70.30 Маностати шт р 

26.51.70.90 Прилади й  апаратура для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. шт м, р 

26.51.81 Частини приладів радіолокаційних та приладів радіонавігаційних допоміжних   

26.51.81.00 Частини приладів радіолокаційних та приладів радіонавігаційних допоміжних тис.грн м, р 

26.51.82 Частини та приладдя для виробів, віднесених до  позицій 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 та 
26.51.5; мікротоми; частини, н.в.і.у. 

  

26.51.82.00 Частини та приладдя виробів, зазначених за позиціями 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.41 – 26.51.45 і 
26.51.51 – 26.51.53; мікротоми; частини, н.в.і.у. 

тис.грн м, р 

26.51.83 Частини та приладдя для мікроскопів (крім мікроскопів оптичних) і апаратів дифракційних   

26.51.83.00 Частини й приладдя мікроскопів (крім оптичних мікроскопів) і апаратів дифракційних тис.грн р 

26.51.84 Частини та приладдя для виробів, віднесених до  позицій 26.51.63 та 26.51.64   
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26.51.84.33 Частини та приладдя для лічильників постачання або отримання електроенергії  тис.грн м, р 

26.51.84.35 Частини та приладдя для лічильників постачання або отримання газу або рідини (крім насосів для рідин) тис.грн м, р 

26.51.84.50 Частини та приладдя виробів, зазначених за позиціями 26.51.64 тис.грн р 

26.51.85 Частини та приладдя для інструментів і приладів,  віднесених до позицій 26.51.65, 26.51.66 та 
26.51.70 

  

26.51.85.20 Частини та деталі приладів, інструментів та машин, зазначених за позицією 26.51.66 тис.грн м, р 

26.51.85.50 Частини та деталі для приладів і апаратури для автоматичного регулювання або керування тис.грн м, р 

26.51.86 Частини та приладдя для інструментів і приладів,  віднесених до позицій 26.51.11 та 26.51.62   

26.51.86.00 Частини та приладдя приладів і апаратури, зазначених за позиціями 26.51.11 та 26.51.62 тис.грн м, р 

26.51.99 Роботи, як частина виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та 
навігації, виконані підрядником 

  

26.52 Годинники  

26.52.11 Годинники наручні та кишенькові, з корпусом із металу дорогоцінного або з металу, плакованого 
металом дорогоцінним  

  

26.52.11.00 Годинники наручні та кишенькові, з корпусом із металу дорогоцінного або з металу, плакованого металом 
дорогоцінним 

шт м, р 

26.52.12 Годинники наручні та кишенькові інші, годинники подібні інші, у т.ч. секундоміри   

26.52.12.00 Годинники наручні та кишенькові, годинники подібні, інші (уключаючи секундоміри) шт м, р 

26.52.13 Годинники, що їх встановлюють на панелях приладів, та годинники подібні для транспортних 
засобів 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.52.13.00 Годинники, що їх установлюють на панелях приладів, та годинники подібні  для автомобілів, літаків, суден 

або інших транспортних засобів (уключаючи хронографи наземних транспортних засобів) 
шт р 

26.52.14 Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких установлено годинниковий 
механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, годинники 
настінні; годинники інші 

  

26.52.14.00 Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, з годинниковим механізмом для годинників, 
призначених для носіння на собі або з собою; годинники настінні й  будильники; годинники інші 

шт м, р 

26.52.21 Механізми годинникові укомплектовані та зібрані для годинників, призначених для носіння на собі 
або із собою 

  

26.52.21.00 Механізми для годинників, призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані й  зібрані шт р 

26.52.22 Механізми годинникові укомплектовані та зібрані для годинників, не призначених для носіння на 
собі або із собою 

  

26.52.22.00 Механізми для годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані й  зібрані шт р 

26.52.23 Механізми годинникові укомплектовані, незібрані або частково зібрані; механізми годинникові 
неукомплектовані, зібрані 

  

26.52.23.00 Механізми годинникові укомплектовані, незібрані або частково зібрані; механізми годинникові 
неукомплектовані, зібрані 

кг р 

26.52.24 Заготовки механізмів годинникових   

26.52.24.00 Заготовки механізмів годинникових шт р 

26.52.25 Механізми годинникові укомплектовані, неукомплектовані та заготовки механізмів годинникових, 
незібрані 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.52.25.00 Механізми годинникові укомплектовані, неукомплектовані та заготовки механізмів годинникових, незібрані кг р 

26.52.26 Корпуси годинників та їх частини    

26.52.26.00 Корпуси годинників усіх видів та їхні частини шт р 

26.52.27 Частини годинників інші   

26.52.27.00 Частини годинників усіх видів інші тис.грн р 

26.52.28 Реєстратори часу, самописці часу, лічильники часу паркування; перемикачі таймерні з механізмом 
годинниковим будь-якого виду 

  

26.52.28.10 Реєстратори часу, пристрої запису часу шт р 

26.52.28.40 Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким 
способом iнтервалiв часу, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном (крім 
годинників позицій 26.52.11.00, 26.52.14.00, реєстраторів часу, пристроїв запису часу) 

шт р 

26.52.28.70 Часові перемикачі з годинниковим механізмом будь-якого виду або синхронним двигуном (уключаючи 
перемикачі для розмикання і замикання кіл, які живлять електричні апарати) 

шт р 

26.52.99 Роботи, як частина виробництва годинників, виконані підрядником   

26.60 Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне 

26.60.11 Апаратура, що базується на використанні рентгенівського, альфа-, бета- або гамма-випромінювань   

26.60.11.15 Апаратура, побудована на використанні рентгенівського випромінювання для медичного, хірургічного, 
стоматологічного або ветеринарного використання (уключаючи радіофотографічні та радіотерапевтичні 
апарати) 

шт м, р 

26.60.11.19 Апаратура, побудована на використанні рентгенівського випромінювання для іншого використання шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.60.11.30 Апаратура побудована на використанні альфа-, бета- або гамма- випромінювання, для медичного, 

хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання або ні (уключаючи радіофотографічну та 
радіотерапевтичну апаратуру)  

шт р 

26.60.11.50 Трубки рентгенівські (крім колб для труб рентгенівських) шт р 

26.60.11.70 Генератори рентгенівського випромінювання, генератори високої напруги (уключаючи частини позиції 
26.60.11) 

тис.грн р 

26.60.12 Апаратура електродіагностична  медична   

26.60.12.30 Електрокардіографи шт м, р 

26.60.12.80 Апаратура електродіагностична (крім електрокардіографів) інша , н.в.і.у. шт м, р 

26.60.13 Апаратура, що базується на використанні ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювань, 
медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного призначення 

  

26.60.13.00 Апаратура, основана на дії ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання, яка використовується 
в медицині, хірургії, стоматології та ветеринарії 

шт м, р 

26.60.14 Кардіостимулятори; апарати слухові   

26.60.14.33 Пристрої для подолання глухоти (крім частин та приладдя до них) шт м, р 

26.60.14.39 Частини та приладдя до апаратів слухових (крім головних телефонів, підсилювачів тощо)  тис.грн р 

26.60.14.50 Стимулятори дефектних серцевих м'язів (кардіостимулятори) (крім частин та деталей до них) шт р 

26.60.91 Послуги з виробництва приладів медичних    

26.60.99 Роботи, як частина виробництва устатковання радіологічного, електромедичного та 
електротерапевтичного, виконані підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.70 Прилади оптичні та устатковання фотографічне 

26.70.11 Лінзи об’єктивів (об’єктиви) для камер, проекторів, фотозбільшувачів чи фотозменшувачів   

26.70.11.00 Лінзи об’єктивів (об’єктиви) для камер, проекторів, фотозбільшувачів чи фотозменшувачів, вставлені в 
оправу 

шт м, р 

26.70.12 Фотокамери для підготовки пластин або циліндрів до друку; фотокамери для перенесення 
зображеннь документів на мікрофільми, мікрофіші або на мікроносії інші 

  

26.70.12.50 Фотокамери для підготовки пластин або циліндрів до друку; фотокамери для перенесення зображення 
документів на мікрофільми, мікрофіші або на мікроносії інші 

шт р 

26.70.13 Камери цифрові   

26.70.13.00 Цифрові фотокамери шт м, р 

26.70.14 Фотокамери з миттєвим отриманням готового знімку та фотокамери інші   

26.70.14.00 Фотокамери з миттєвим отриманням готового знімка  та фотокамери інші шт р 

26.70.15 Кінокамери   

26.70.15.00 Кінокамери  шт р 

26.70.16 Проектори кінематографічні; проектори слайдів; проектори зображення інші   

26.70.16.00 Кінопроектори; проектори слайдів; проектори зображень інші шт р 

26.70.17 Фотоспалахи; фотозбільшувачі; обладнання фотолабораторій; негатоскопи, екрани проекційні   

26.70.17.00 Фотоспалахи (крім ламп-спалахів з розрядною лампою, ламп-спалахів у формі куба тощо); 
фотозбільшувачі, апарати та устатковання для фотолабораторій, негатоскопи, екрани проекційні 

шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
26.70.18 Апарати для зчитування мікрофільмів, мікрофіш або мікроносіїв інших   

26.70.18.00 Апарати для зчитування з мікрофільмів, мікрофіш та інших мікроформ шт р 

26.70.19 Частини та приладдя для устатковання фотографічного    

26.70.19.00 Вузли та приладдя до фотографічного устатковання тис.грн р 

26.70.21 Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи, призми, дзеркала та елементи оптичні інші 
(крім елементів з оптично необробленого скла), вмонтовані або невмонтовані, крім елементів 
подібних для камер, проекторів, фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

  

26.70.21.53 Призми, дзеркала та інші оптичні елементи, н.в.і.у. кг м, р 

26.70.21.53.А Призми, дзеркала та інші оптичні елементи, н.в.і.у. тис.грн м, р 

26.70.21.55 Лінзи, призми, дзеркала тощо, з будь-якого матеріалу, вмонтовані, н.в.і.у. шт м, р 

26.70.21.55.А Лінзи, призми, дзеркала тощо, з будь-якого матеріалу, вмонтовані, н.в.і.у. тис.грн м, р 

26.70.21.70 Лінзи для об’єктивів, з будь-якого матеріалу, вмонтовані (крім для фото- і кінокамер, проекторів або 
фотозбільшувачів або обладнання для проектування зображення зі зменшенням) 

шт м, р 

26.70.21.70.А Лінзи для об’єктивів, з будь-якого матеріалу, вмонтовані (крім для фото- і кінокамер, проекторів або 
фотозбільшувачів або обладнання для проектування зображення зі зменшенням) 

тис.грн м, р 

26.70.21.80 Листи і пластини з поляризаційного матеріалу не вмонтовані; вмонтовані фільтри з будь-якого матеріалу кг р 

26.70.22 Біноклі, моноклі, телескопи оптичні інші; прилади астрономічні інші; мікроскопи оптичні   

26.70.22.30 Біноклі (уключаючи нічного бачення) шт м, р 

26.70.22.50 Прилади інші (крім біноклів), такі як телескопи оптичні  шт м, р 
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26.70.22.70 Мiкроскопи стереоскопiчнi, мiкроскопи інші для мiкрофотографування, мiкрокiнознімання або 

мiкропроекцiювання 
шт м, р 

26.70.23 Пристрої на рідких кристалах; лазери, крім діодів лазерних; прилади та інструменти, оптичні, інші, 
н.в.і.у. 

  

26.70.23.10 Приціли телескопічні для встановлення на зброї, перископи, телескопи шт м, р 

26.70.23.30 Лазери (крім лазерних діодів, приладів і  апаратів оптичних інших з лазерами)  шт м, р 

26.70.23.90 Прилади та апарати оптичні інші, н.в.і.у. шт м, р 

26.70.24 Частини та приладдя для біноклів, моноклів і телескопів оптичних інших; приладів астрономічних 
інших; мікроскопів оптичних  

  

26.70.24.10 Частини та приладдя для біноклів, моноклів і телескопів оптичних інших; приладів астрономічних інших тис.грн м, р 

26.70.24.30 Частини та приладдя до оптичних мікроскопів, зазначених у позиції 26.70.22 тис.грн м, р 

26.70.25 Частини та приладдя для пристроїв на рідких кристалах, лазерів (крім діодів лазерних), приладів та 
інструментів оптичних інших, н.в.і.у. 

  

26.70.25.00 Частини та приладдя до оптичних приладів та інструментів, зазначених у позиції 26.70.23 тис.грн м, р 

26.70.99 Роботи, як частина виробництва приладів оптичних та устатковання фотографічного, виконані 
підрядником 

  

26.80 Носії даних магнітні та оптичні 

26.80.11 Носії даних магнітні, не записані, крім карток з магнітною доріжкою   

26.80.11.00 Магнітні стрічки та магнітні диски, без запису, для запису звуку або аналогічного запису інших явищ кг м, р 

26.80.11.00.A Магнітні стрічки та магнітні диски, без запису, для запису звуку або аналогічного запису інших явищ шт р 
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26.80.12 Носії даних оптичні, не записані   

26.80.12.00 Носії без запису оптичні, для запису звуку або аналогічного запису інших явищ (крім виробів, зазначених у 
позиції 20.59.11) 

кг м, р 

26.80.12.00.А Носії без запису оптичні, для запису звуку або аналогічного запису інших явищ (крім виробів, зазначених у 
позиції 20.59.11) 

тис.шт м, р 

26.80.13 Носії для запису даних інші, у т.ч. матриці та оригінали для виготовлення дисків   

26.80.13.00 Носії для запису даних інші (уключаючи матриці та оригінали для виробництва дисків) кг р 

26.80.14 Картки з магнітною доріжкою   

26.80.14.00 Картки із магнітною доріжкою кг р 

26.80.99 Роботи, як частина виробництва носіїв даних магнітних та оптичних, виконані підрядником    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.11 Електродвигуни, генератори й трансформатори 

27.11.10 Електродвигуни потужністю не більше 37,5 Вт; двигуни постійного струму інші; генератори 
постійного струму 

шт м, р (Σ) 

27.11.10.А Електродвигуни потужністю не більше 37,5 Вт; двигуни постійного струму інші; генератори 
постійного струму 

тис.грн м, р 

27.11.10.10 Електродвигуни потужністю ≤ 37,5 Вт (уключаючи двигуни синхронні потужністю ≤ 18 Вт, двигуни 
універсальні (постійного та змінного струму), двигуни змінного струму, двигуни постійного струму) 

шт р 

27.11.10.30 Електродвигуни та генератори постійного струму потужністю > 37,5 Вт, але ≤ 750 Вт (крім 
стартерів для запуску двигунів внутрішнього згоряння) 

шт р 

27.11.10.50 Електродвигуни та генератори постійного струму потужністю > 750 Вт, але ≤ 75 кВт (крім 
стартерів для запуску двигунів внутрішнього згоряння)  

шт р 

27.11.10.70 Електродвигуни та генератори постійного струму потужністю >75 кВт, але ≤ 375 кВт (крім 
стартерів для запуску двигунів внутрішнього згоряння) 

шт р 

27.11.10.90 Електродвигуни та генератори постійного струму потужністю > 375 кВт (крім стартерів для запуску 
двигунів внутрішнього згоряння) 

шт р 

27.11.21  Електродвигуни універсальні змінного/постійного струму, потужністю більше 37,5 Вт   

27.11.21.00 Електродвигуни універсальні (постійного та змінного струму) потужністю > 37,5 Вт шт м, р 

27.11.21.00.А Електродвигуни універсальні (постійного та змінного струму) потужністю > 37,5 Вт тис.грн м, р 

27.11.22 Електродвигуни змінного струму однофазні шт м, р (Σ) 

27.11.22.А Електродвигуни змінного струму однофазні тис.грн м, р 

27.11.22.30 Електродвигуни змінного струму однофазні потужністю ≤ 750 Вт шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.11.22.50 Електродвигуни змінного струму однофазні потужністю > 750 Вт шт р 

27.11.23 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю не більше 750 Вт   

27.11.23.00 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю ≤  750 Вт шт м, р 

27.11.23.00.А Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю ≤  750 Вт тис.грн. м, р 

27.11.24 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю більше 750 Вт, але не більше 75 кВт шт м, р (Σ) 

27.11.24.А Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю більше 750 Вт, але не більше 75 кВт тис.грн м, р 

27.11.24.03 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю > 0,75 кВт, але ≤ 7,5 кВт шт р 

27.11.24.05 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю > 7,5 кВт, але ≤ 37 кВт шт р 

27.11.24.07 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю > 37 кВт, але ≤ 75 кВт шт р 

27.11.25 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю більше 75 кВт шт м, р (Σ) 

27.11.25.А Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю більше 75 кВт тис.грн м, р 

27.11.25.30 Електродвигуни змінного струму багатофазні, тягові, потужністю >75 кВт шт р 

27.11.25.40 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю > 75 кВт, але ≤ 375 кВт (крім тягових) шт р 

27.11.25.60 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю > 375 кВт, але ≤ 750 кВт (крім тягових) шт р 

27.11.25.90 Електродвигуни змінного струму багатофазні, потужністю > 750 кВт (крім тягових) шт р 

27.11.26 Генератори змінного струму (генератори синхронні) шт м, р (Σ) 

27.11.26.А Генератори змінного струму (генератори синхронні) тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.11.26.10 Генератори змінного струму (синхронні), потужністю ≤ 75 кВ·А  шт р 

27.11.26.30 Генератори змінного струму (синхронні), потужністю > 75 кВ·А, але ≤ 375 кВ·А шт р 

27.11.26.50 Генератори змінного струму (синхронні), потужністю > 375 кВ·А, але ≤ 750 кВ·А шт р 

27.11.26.70 Генератори змінного струму (синхронні), потужністю > 750 кВ·А шт м, р 

27.11.31  Установки генераторні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення 

шт м, р (Σ) 

27.11.31.А  Установки генераторні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення 

тис.грн м, р 

27.11.31.10 Установки електрогенераторні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення  (дизельні або напівдизельні), потужністю ≤ 75 кВ·А  

шт р 

27.11.31.30 Установки електрогенераторні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизельні або напівдизельні), потужністю > 75 кВ·А, але ≤ 375 кВ·А 

шт р 

27.11.31.50 Установки електрогенераторні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизельні або напівдизельні), потужністю > 375 кВ·А, але ≤ 750 кВ·А 

шт р 

27.11.31.70 Установки електрогенераторні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизельні або напівдизельні), потужністю > 750 кВ·А 

шт р 

27.11.32 Установки генераторні з двигунами з іскровим запалюванням; установки генераторні інші; 
перетворювачі обертові електричні  

шт м, р (Σ) 

27.11.32.А Установки генераторні з двигунами з іскровим запалюванням; установки генераторні інші; 
перетворювачі обертові електричні  

тис.грн м, р 

27.11.32.33 Установки електрогенераторні з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 
потужністю ≤ 7,5 кВ·А  

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.11.32.35 Установки електрогенераторні з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 

потужністю > 7,5 кВ·А 
шт р 

27.11.32.50 Установки електрогенераторні інші (крім вітроенергетичних та установок з поршневим двигуном 
внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням) 

шт р 

27.11.32.70 Перетворювачі обертові  шт р 

27.11.41 Трансформатори з рідким діелектриком шт м, р (Σ) 

27.11.41.А Трансформатори з рідким діелектриком тис.грн м, р 

27.11.41.20 Трансформатори з рідким діелектриком потужністю ≤ 650 кВ·А  шт р 

27.11.41.50 Трансформатори з рідким діелектриком потужністю > 650 кВ·А, але ≤ 10 000 кВ·А шт р 

27.11.41.80 Трансформатори з рідким діелектриком потужністю > 10 000 кВ·А шт р 

27.11.42 Трансформатори інші, потужністю не більше 16 кВ·А шт м, р (Σ) 

27.11.42.А Трансформатори інші, потужністю не більше 16 кВ·А тис.грн м, р 

27.11.42.20 Трансформатори вимірювальні потужністю ≤ 1 кВ·А (уключаючи для вимірювання напруги) шт р 

27.11.42.40 Трансформатори інші, н.в.і.у., потужністю ≤ 1 кВ·А шт р 

27.11.42.60 Трансформатори інші потужністю > 1 кВ·А, але ≤ 16 кВ·А шт р 

27.11.43 Трансформатори інші, потужністю більше 16 кВ·А шт м, р (Σ) 

27.11.43.А Трансформатори інші, потужністю більше 16 кВ·А тис.грн м, р 

27.11.43.30 Трансформатори, н.в.і.у., потужністю > 16 кВ·А, але ≤ 500 кВ·А шт р 

27.11.43.80 Трансформатори, н.в.і.у., потужністю > 500 кВ·А шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.11.50 Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; перетворювачі статичні; котушки 

індуктивності інші 
шт м, р (Σ) 

27.11.50.A Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; перетворювачі статичні; котушки 
індуктивності інші 

тис.грн м, р 

27.11.50.13 Котушки індуктивності для розрядних ламп або трубок шт р 

27.11.50.15 Баластні елементи для розрядних ламп або трубок (крім котушок індуктивності) шт р 

27.11.50.30 Випрямлячі (крім тих, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами 
автоматичного оброблення даних та їх блоками) 

шт р 

27.11.50.33 Пристрої для заряджання акумуляторів шт р 

27.11.50.40 Блоки електроживлення, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами 
автоматичного оброблення даних та їх блоками 

шт р 

27.11.50.53 Інвертори потужністю ≤ 7,5 кВ·А  шт р 

27.11.50.55 Інвертори потужністю > 7,5 кВ·А шт р 

27.11.50.70 Перетворювачі статичні (крім полікристалічних напівпровідникових випрямлячів, перетворювачів, 
спеціально розроблених для зварювання, зварювальної апаратури, пристроїв для заряджання 
акумуляторів, випрямлячів, інверторів)  

шт р 

27.11.50.80 Індуктори (крім котушок індуктивності, відхиляючих котушок для електронно-променевих трубок, 
розрядних ламп або трубок) 

шт р 

27.11.61 Частини електродвигунів і генераторів   

27.11.61.00 Частини до машин, зазначених за позиціями 27.11.10, 27.11.21 – 27.11.26, 27.11.31, 27.11.32 тис.грн м, р 

27.11.62 Частини трансформаторів, котушок індуктивності та перетворювачів статичних тис.грн м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.11.62.03 Осердя феритові до трансформаторів, котушок індуктивності кг р 

27.11.62.03.А Осердя феритові до трансформаторів, котушок індуктивності тис.грн р 

27.11.62.05 Частини трансформаторів, котушок індуктивності, крім осердь феритових  тис.грн р 

27.11.62.07 Частини статичних перетворювачів тис.грн р 

27.11.99 Роботи, як частина виробництва електродвигунів, генераторів і трансформаторів, виконані 
підрядником  

  

27.12 Апаратура електророзподільча та контрольна 

27.12.10 Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем, на напругу більше 1000 В шт м, р (Σ) 

27.12.10.10 Запобіжники плавкі на напругу > 1 кВ шт р 

27.12.10.20 Вимикачі автоматичні шт м, р 

27.12.10.30 Роз'єднувачі та переривники шт р 

27.12.10.40 Громовідводи, обмежувачі напруги та гасники коливань на напругу > 1 кВ шт р 

27.12.10.90 Апаратура високовольтна та прилади комутаційні інші для електричних кіл на напругу > 1 кВ шт р 

27.12.21 Запобіжники плавкі на напругу не більше 1000 В тис.шт м, р (Σ) 

27.12.21.30 Запобіжники плавкі на напругу ≤ 1кВ для сили струму ≤ 10 А  тис.шт р 

27.12.21.50 Запобіжники плавкі на напругу ≤ 1кВ для сили струму > 10 А, але ≤ 63 А тис.шт р 

27.12.21.70 Запобіжники плавкі на напругу ≤ 1кВ, для сили струму > 63 А тис.шт р 

27.12.22 Вимикачі автоматичні на напругу не більше 1000 В тис.шт м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.12.22.30 Вимикачі автоматичні низьковольтні на напругу ≤ 1кВ для сили струму ≤ 63 А  тис.шт р 

27.12.22.50 Вимикачі автоматичні низьковольтні на напругу ≤ 1кВ для сили струму > 63 А  тис.шт р 

27.12.23 Апаратура для захисту електричних схем, н.в.і.у., на напругу не більше 1000 В тис.шт м, р (Σ) 

27.12.23.30 Апаратура захисту електричних кіл низьковольтна інша, на напругу ≤ 1кВ для сили струму ≤ 16 А (крім 
запобіжників плавких, вимикачів автоматичних) 

тис.шт р 

27.12.23.50 Апаратура захисту електричних кіл низьковольтна інша, на напругу ≤ 1кВ для сили струму > 16 А, але ≤ 
125 А (крім запобіжників плавких, вимикачів автоматичних) 

тис.шт р 

27.12.23.70 Апаратура захисту електричних кіл низьковольтна інша, на напругу ≤ 1кВ для сили струму > 125 А 
(крім запобіжників плавких, вимикачів автоматичних) 

тис.шт р 

27.12.24 Реле на напругу не більше 1000 В тис.шт м, р (Σ) 

27.12.24.A Реле на напругу не більше 1000 В тис.грн м, р  

27.12.24.33 Реле на напругу ≤ 60 В для сили струму ≤ 2 А тис.шт р  

27.12.24.35 Реле на напругу ≤ 60 В і менше для сили струму > 2 А  тис.шт р 

27.12.24.50 Реле та контактори напругу > 60 В, але ≤ 1кВ тис.шт р  

27.12.31 Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для комутації або захисту, на 
напругу не більше 1000 В 

шт м, р (Σ) 

27.12.31.А Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для комутації або захисту, на 
напругу не більше 1000 В 

тис.грн м, р 

27.12.31.30 Панелі числового керування, в які вмонтовані машини для автоматичного оброблення даних 
низьковольтні, на напругу ≤ 1кВ 

шт р  
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.12.31.50 Контролери програмовані з запам’ятовувальними пристроями низьковольтні на напругу ≤ 1кВ шт р 

27.12.31.70 Комплекти апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інші, на напругу ≤ 1кВ шт р  

27.12.32 Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для комутації або захисту, на 
напругу більше 1000 В 

шт м, р (Σ) 

27.12.32.А Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для комутації або захисту, на 
напругу більше 1000 В 

тис.грн м, р 

27.12.32.03 Панелі числового керування на напругу > 1кВ, але ≤ 72,5 кВ  шт м, р 

27.12.32.05 Панелі числового керування на напругу > 72,5 кВ шт р 

27.12.40 Частини апаратури електророзподільчої та контрольної   

27.12.40.30 Табло, панелі, консолі, підставки, шафи та інші основи для апаратури для контролю та розподілення 
електроенергії (крім апаратури, обладнаної відповідним устаткованням) 

шт р  

27.12.40.90 Частини для апаратури інші, зазначеної за позиціями 27.12.10, 27.12.21, 27.12.22, 27.12.23, 27.12.24, 
27.12.31, 27.12.32, 27.33.11, 27.33.12, 27.33.13 

тис.грн м, р 

27.12.99 Роботи, як частина виробництва апаратури електророзподільчої та контрольної, виконані 
підрядником 

  

27.20 Батареї та акумулятори 

27.20.11 Елементи первинні та батареї елементів первинних   

27.20.11.00 Елементи первинні та батареї елементів первинних шт р 

27.20.12 Частини елементів первинних та батарей елементів первинних   

27.20.12.00 Вузли та деталі до елементів первинних та батарей елементів первинних (крім вугільних електродів для тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
акумуляторних батарей, які перезаряджаються)  

27.20.21 Акумулятори електричні свинцеві для запуску поршневих двигунів внутрішнього згоряння   

27.20.21.00  Акумулятори електричні свинцеві для запуску поршневих двигунів внутрішнього згоряння шт м, р 

27.20.21.00.A  Акумулятори електричні свинцеві для запуску поршневих двигунів внутрішнього згоряння тис.грн м, р 

27.20.22 Акумулятори електричні свинцеві, крім акумуляторів електричних для запуску поршневих 
двигунів внутрішнього згоряння 

  

27.20.22.00 Акумулятори електричні свинцеві (крім акумуляторів електричних для запуску поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння) 

елем. м, р 

27.20.22.00.А Акумулятори електричні свинцеві (крім акумуляторів електричних для запуску поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння) 

шт м, р 

27.20.22.00.B Акумулятори електричні свинцеві (крім акумуляторів електричних для запуску поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння) 

тис.грн м, р 

27.20.23 Акумулятори нікель-кадмієві, нікель-металогідрідні, літій-іонні, літій-полімерні, залізо-нікелеві 
та акумулятори електричні інші 

  

27.20.23.00 Акумулятори нікель-кадмієві, нікель-металогідридні, літій-іонні, літій-полімерні, залізо-нікелеві та 
електричні інші  

тис.шт м, р 

27.20.23.00.А Акумулятори нікель-кадмієві, нікель-металогідридні, літій-іонні, літій-полімерні, залізо-нікелеві та 
електричні інші  

тис.грн м, р 

27.20.24 Частини акумуляторів електричних, у т.ч. сепаратори   

27.20.24.00 Вузли і деталі до акумуляторів електричних, уключаючи сепаратори тис.грн м, р 

27.20.99 Роботи, як частина виробництва батарей та акумуляторів, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.31 Кабелі волоконно-оптичні 

27.31.11 Кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон в індивідуальних оболонках   

27.31.11.00 Кабелі волоконно-оптичні у вигляді окремих оптичних волокон в індивідуальній оболонці, зібрані або ні з 
електричними провідниками або з'єднувальними елементами 

т м, р 

27.31.11.00.А Кабелі волоконно-оптичні у вигляді окремих оптичних волокон в індивідуальній оболонці, зібрані або ні з 
електричними провідниками або з'єднувальними елементами 

км м, р 

27.31.12 Волокна оптичні та пучки волокон оптичних; кабелі волоконно-оптичні (крім складених з 
волокон в індивідуальних оболонках) 

  

27.31.12.00 Волокна оптичнi та пучки волоконно-оптичнi; кабелi волоконно-оптичнi інші (крім у вигляді окремих 
оптичних волокон в індивідуальній оболонці) 

т р 

27.31.99 Роботи, як частина виробництва кабелів волоконно-оптичних, виконані підрядником   

27.32 Проводи та кабелі електронні та електричні, інші 

27.32.11 Провід ізольований обмотувальний    

27.32.11.00 Провід ізольований обмотувальний  т м, р 

27.32.12 Кабелі коаксіальні та провідники коаксіальні електричні інші   

27.32.12.00 Кабелі коаксіальні ізольовані та провідники коаксіальні інші для контролю чи передачі даних, оснащені 
з'єднувальними пристроями або ні 

т м, р 

27.32.12.00.А Кабелі коаксіальні ізольовані та провідники коаксіальні інші для контролю чи передачі даних, оснащені 
з'єднувальними пристроями або ні 

км м, р 

27.32.13 Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В т м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.32.13.А Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В км м, р (Σ) 

27.32.13.40 Провідники електричні інші, на напругу ≤ 1кВ, оснащені з'єднувальними елементами т р  

27.32.13.40.А Провідники електричні інші, на напругу ≤ 1кВ, оснащені з'єднувальними елементами км р  

27.32.13.80 Провідники електричні інші, на напругу ≤ 1кВ, не оснащені з'єднувальними елементами т р  

27.32.13.80.А Провідники електричні інші, на напругу ≤ 1кВ, не оснащені з'єднувальними елементами км р 

27.32.14 Провідники електричні інші на напругу більше 1000 В   

27.32.14.00 Провідники ізольовані електричні, на напругу > 1кВ (крім проводу ізольованого обмотувального, кабелів 
коаксіальних та провідників коаксіальних електричних інших, комплектів проводів для свічок запалення 
та комплектів проводів інших типів, які використовуються у транспортних засобах,  уключаючи 
повітряні та суднові)  

т м, р 

27.32.14.00.А Провідники ізольовані електричні, на напругу > 1кВ (крім проводу ізольованого обмотувального, кабелів 
коаксіальних та провідників коаксіальних електричних інших, комплектів проводів для свічок запалення 
та комплектів проводів інших типів, які використовуються у транспортних засобах,  уключаючи 
повітряні та суднові)  

км м, р 

27.32.14.00.В Провідники ізольовані електричні, на напругу > 1кВ (крім проводу ізольованого обмотувального, кабелів 
коаксіальних та провідників коаксіальних електричних інших, комплектів проводів для свічок запалення 
та комплектів проводів інших типів, які використовуються у транспортних засобах,  уключаючи 
повітряні та суднові)  

тис.грн м, р 

27.32.99 Роботи, як частина виробництва проводів і кабелів електронних та електричних, інших, 
виконані підрядником 

  

27.33 Пристрої електромонтажні 

27.33.11 Перемикачі на напругу не більше 1000 В   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.33.11.00 Апаратура для вмикання електричних кіл електрична на напругу ≤ 1кВ (уключаючи клавішні та кнопкові, 

а також поворотні; крім реле) 
тис.шт м, р 

27.33.12 Патрони для ламп на напругу не більше 1000 В   

27.33.12.00 Патрони до ламп на напругу ≤ 1кВ тис.шт м, р 

27.33.13 Вилки штепсельні, розетки та пристрої для комутації чи захисту електричних схем інші, н.в.і.у. тис.шт м, р (Σ) 

27.33.13.10 Вилки та розетки штепсельні для кабелів коаксіальних на напругу ≤ 1кВ тис.шт р 

27.33.13.30 Вилки та розетки штепсельні для друкованих схем на напругу ≤ 1кВ тис.шт р 

27.33.13.50 Вилки та розетки штепсельні на напругу ≤ 1кВ (крім для кабелів коаксіальних та друкованих схем) тис.шт р 

27.33.13.60 Елементи електротехнічні попередньо складені для електричних кіл на напругу ≤ 1кВ тис.шт р 

27.33.13.70 З’єднувачі, елементи контактні для проводів та кабелів на напругу ≤ 1кВ тис.шт р 

27.33.13.80 Апаратура для з'єднань з електричним колом чи всередині електричного кола на напругу ≤ 1кВ тис.шт р 

27.33.14 Арматура елекроізоляційна з пластмас   

27.33.14.10 Жолоби для електричних мереж магістральні, канальні та кабельні, з пластмас  кг м, р 

27.33.14.30 Арматура iзолювальна, з пластмас для машин, пристроїв та обладнання (крім електричних ізоляторів) кг м, р 

27.33.99 Роботи, як частина виробництва пристроїв електромонтажних, виконані підрядником   

27.40 Устатковання освітлювальне електричне 

27.40.11 Лампи герметичні напрямленого світла   

27.40.11.00 Лампи направленого світла герметичні тис.шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.40.12 Лампи розжарювання галогенні з вольфрамовою ниткою, крім ламп ультрафіолетових та 

інфрачервоних 
тис.шт м, р (Σ) 

27.40.12.50 Лампи розжарювання галогенні з вольфрамовою ниткою для автотранспортних засобів (уключаючи для 
мотоциклів, крім ламп ультрафіолетових та інфрачервоних) 

тис.шт р 

27.40.12.93 Лампи розжарювання галогенні з вольфрамовою ниткою на напругу >100 В (крім ламп 
ультрафіолетових та інфрачервоних та для автотранспортних засобів,  уключаючи для мотоциклів) 

тис.шт р 

27.40.12.95 Лампи розжарювання галогенні з вольфрамовою ниткою на напругу ≤ 100 В (крім ламп 
ультрафіолетових та інфрачервоних та для автотранспортних засобів, уключаючи для мотоциклів) 

тис.шт р 

27.40.13 Лампи розжарювання потужністю не більше 200 Вт та на напругу більше 100 В, н.в.і.у.   

27.40.13.00 Лампи розжарювання потужністю ≤ 200 Вт та на напругу >100 В (уключаючи лампи рефлекторні; 
крім ламп ультрафіолетових та інфрачервоних, ламп розжарювання галогенних з вольфрамовою 
ниткою та ламп направленого світла герметичних) 

тис.шт м, р 

27.40.14 Лампи розжарювання, н.в.і.у. тис.шт м, р (Σ) 

27.40.14.60 Лампи розжарювання для автотранспортних засобів (уключаючи для мотоциклів; крім ламп 
розжарювання галогенних з вольфрамовою ниткою та ламп направленого світла герметичних) 

тис.шт р 

27.40.14.90 Лампи розжарювання, н.в.і.у. тис.шт р 

27.40.15 Лампи газорозрядні; лампи ультрафіолетові та інфрачервоні; лампи дугові тис.шт м, р (Σ) 

27.40.15.10 Лампи газорозрядні люмінесцентні з термокатодом двоцокольні (крім ламп ультрафіолетових) тис.шт р 

27.40.15.30 Лампи газорозрядні люмінесцентні з термокатодом інші (крім ламп ультрафіолетових, двоцокольних) тис.шт р 

27.40.15.50 Лампи газорозрядні інші (крім ламп ультрафіолетових) тис.шт р 

27.40.15.70 Лампи ультрафіолетові, інфрачервоні та дугові тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.40.21 Світильники портативні електричні, що працюють на сухих батареях, акумуляторах, магнето   

27.40.21.00 Світильники портативні електричні, що працюють на сухих батареях, акумуляторах, магнето (крім 
для велосипедів або моторних транспортних засобів) 

шт м, р 

27.40.22 Світильники електричні настільні, підлогові або такі, що їх встановлюють біля ліжка   

27.40.22.00  Світильники електричні настільні, підлогові або такі, що їх установлюють біля ліжка  шт м, р 

27.40.23 Світильники та устатковання освітлювальне, неелектричні    

27.40.23.00 Світильники та устатковання освітлювальне, неелектричні шт р 

27.40.24 Вивіски світлові, покажчики світлові, табло та вироби подібні    

27.40.24.00 Вивіски світлові, покажчики світлові, табло й аналогічні вироби (уключаючи дорожні знаки) шт м, р 

27.40.25 Люстри та інше устатковання освітлювальне електричне стельове чи настінне    

27.40.25.00 Люстри та інші світильники електричні стельові та настінні (крім тих, які використовуються для 
освітлення відкритих майданчиків або доріг) 

шт м, р 

27.40.31 Фотоспалахи та лампи-спалахи, кубики-спалахи та вироби подібні   

27.40.31.00 Фотоспалахи та лампи-спалахи, кубики-спалахи й аналогічні вироби шт р 

27.40.32 Гірлянди освітлювальні для новорічних ялинок   

27.40.32.00 Набори освітлювальних приладів, які використовуються для прикрашування новорічних ялинок шт р 

27.40.33 Прожектори та світильники подібні вузьконапрямленого світла   

27.40.33.00 Прожектори й аналогічні світильники вузьконапрямленого світла (уключаючи для постановки сцен, а 
також ті, які використовуються  у фото- і кіностудіях) 

шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.40.39 Світильники та устатковання освітлювальне, інші, н.в.і.у.   

27.40.39.10 Устатковання для автотранспортних засобів електричне освітлювальне або сигналізаційне (крім ламп 
розжарювання, газорозрядних ламп, ламп направленого світла герметичних, ламп ультрафіолетових та 
інфрачервоних, дугових ламп) 

кг р 

27.40.39.30 Лампи й освітлювальне обладнання з пластмаси та інших матеріалів електричні, призначені для 
використання з лампами розжарювання та люмінесцентними трубчастими лампами 

шт м, р 

27.40.41 Частини ламп розжарювання та ламп газорозрядних    

27.40.41.00 Частини електричних ламп розжарювання або розрядних ламп (уключаючи для ламп направленого 
світла герметичних, ламп ультрафіолетових та інфрачервоних, дугових ламп) 

тис.грн м, р 

27.40.42 Частини світильників та устатковання освітлювального   

27.40.42.30 Частини ліхтарів електричних портативних, що працюють на сухих батареях, акумуляторах, магнето 
(крім для велосипедів або моторних транспортних засобів) 

тис.грн р 

27.40.42.50 Частини (крім зі скла чи пластмаси) ламп та іншого освітлювального обладнання тис.грн м, р 

27.40.99 Роботи, як частина виробництва устатковання освітлювального електричного, виконані 
підрядником 

  

27.51 Прилади побутові електричні 

27.51.11 Холодильники і морозильники, побутові  шт м, р (Σ) 

27.51.11.10 Холодильники-морозильники побутові комбіновані з окремими зовнішніми дверцятами шт м, р 

27.51.11.33 Холодильники побутові (уключаючи компресійного типу та абсорбційні електричні холодильники; крім 
вбудованих холодильників) 

шт м, р 

27.51.11.35 Холодильники компресійного типу вбудовані  шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.51.11.50 Холодильники низькотемпературні (морозильники) ящикового типу ємністю ≤ 800 л  шт р 

27.51.11.70 Холодильники низькотемпературні (морозильники) вертикального типу ємністю ≤ 900 л  шт м, р 

27.51.12 Машини посудомийні побутові   

27.51.12.00 Машини посудомийні побутові шт р 

27.51.13 Машини пральні та сушильні, побутові    

27.51.13.00 Машини пральні та машини для сушіння одягу, побутові шт м, р 

27.51.13.00.30 Машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої білизни автоматичні шт м, р 

27.51.13.00.50 Машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої білизни неавтоматичні шт м, р 

27.51.13.00.70 Машини сушильні ємністю 10 кг і менше сухої білизни шт р 

27.51.14 Електроковдри    

27.51.14.00 Електроковдри шт р 

27.51.15 Вентилятори, шафи вентиляційні чи витяжні, побутові   

27.51.15.30 Вентилятори настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном 
потужністю ≤ 125 Вт 

шт м, р 

27.51.15.80 Шафи вентиляційні або витяжні з вентилятором, горизонтальні, розмір яких ≤ 120 см, побутові шт р  

27.51.21 Прилади електромеханічні побутові з вмонтованим електродвигуном шт м, р (Σ) 

27.51.21.23 Пилососи з вмонтованим електродвигуном потужністю ≤ 1500 Вт  й обладнані пилозбиральним мішком 
або аналогічною ємністю для пилу місткістю ≤ 20 л  

шт р 

27.51.21.25 Пилососи з вмонтованим електродвигуном інші шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.51.21.70 Подрібнювачі та змішувачі (міксери) харчових продуктів побутові; соковижималки для фруктів та 

овочів, з вмонтованим електродвигуном 
шт р 

27.51.21.90  Прилади електромеханічні інші кг р  

27.51.21.90.А  Прилади електромеханічні інші шт р 

27.51.22 Електробритви, пристосовання для видалення волосся, машинки для підстригання волосся, із 
вмонтованим електродвигуном 

  

27.51.22.00  Електробритви, пристрої для видалення волосся та машинки для підстригання волосся з вмонтованим 
електродвигуном 

тис.шт м, р 

27.51.23 Прилади електронагрівальні перукарські та сушарки для рук; праски електричні    

27.51.23.10 Електросушарки для волосся  тис.шт р 

27.51.23.30 Прилади електричні перукарські (уключаючи бігуді, щипці для завивки; крім електросушарок для волосся 
шоломоподібних, інших електросушарок для волосся) 

тис.шт р 

27.51.23.50 Електросушарки для рук тис.шт р 

27.51.23.70 Електропраски побутові тис.шт р 

27.51.24  Прилади електронагрівальні інші   

27.51.24.10 Пилососи (уключаючи сухого та вологого чищення; крім пилососів з вмонтованим електродвигуном)  тис.шт м, р 

27.51.24.30 Прилади електричні для приготування кави або чаю побутові (уключаючи перколятори) тис.шт р 

27.51.24.50 Електротостери побутові (уключаючи для підсмажування хліба, картоплі або інших продуктів малих за 
розміром) 

тис.шт р 

27.51.24.90 Прилади електронагрівальні побутові (крім приладів електричних перукарських та електросушарок для 
волосся, приладів електричних для обігрівання приміщень, ґрунту, водонагрівачів, нагрівачів 

тис.шт р 
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Код Назва 
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
занурювальних, прасок, мікрохвильових печей, печей, електроплит кухонних, електроплиток, варочних 
електрокотлів, грилів, ростерів, електричних приладів для приготування кави або чаю, тостерів) 

27.51.25 Водонагрівачі електричні проточні або із тепловим акумулятором,  водонагрівачі занурювальні 
(кип'ятильники) 

тис.шт м, р (Σ) 

27.51.25.A Водонагрівачі електричні проточні або із тепловим акумулятором,  водонагрівачі занурювальні 
(кип'ятильники) 

тис.грн м, р 

27.51.25.30 Водонагрівачі проточні електричні  тис.шт р  

27.51.25.60 Водонагрівачі та нагрівачі занурювальні, електричні (крім водонагрівачів проточних електричних) тис.шт р  

27.51.26 Електроприлади для обігрівання приміщень та обігрівання ґрунту  шт м, р (Σ) 

27.51.26.А Електроприлади для обігрівання приміщень та обігрівання ґрунту  тис.грн м, р 

27.51.26.30 Електрообладнання нагрівальне акумулюючого типу (радіатори теплоакумулюючі) шт р 

27.51.26.50 Радіатори електричні, нагрівачі конвекційного типу, радіатори та електрокаміни з вмонтованими 
вентиляторами 

шт р  

27.51.26.90 Прилади електричні для опалювання приміщень інші шт р  

27.51.27 Печі мікрохвильові   

27.51.27.00 Печі мікрохвильові побутові  шт м, р 

27.51.28 Печі інші, котли для варіння, плити кухонні; грилі та ростери  шт м, р (Σ) 

27.51.28.А Печі інші, котли для варіння, плити кухонні; грилі та ростери  тис.грн м, р 

27.51.28.10 Електроплити кухонні побутові, що складаються щонайменше з духової шафи та панелі з 
електронагрівальними елементами (уключаючи комбіновані газоелектричні пристрої)  

шт р 
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.51.28.30 Електроплитки, варочні електрокотли  та панелі з електронагрівальними елементами для домашнього 

використання 
шт р  

27.51.28.50 Грилі та ростери електричні побутові шт р 

27.51.28.70 Печі електричні побутові кухонні для вмонтовування шт р 

27.51.28.90 Печі електричні побутові кухонні інші (крім для вмонтовування та мікрохвильових печей) шт р  

27.51.29 Елементи нагрівальні електричні (опори)   

27.51.29.00 Елементи нагрівальні електричні (опори) (крім вуглецевих) кг м, р 

27.51.29.00.A Елементи нагрівальні електричні (опори) (крім вуглецевих) тис.грн м, р 

27.51.30 Частини приладів побутових електричних тис.грн м, р (Σ) 

27.51.30.10 Частини побутових пилососів тис.грн р 

27.51.30.30 Частини побутових приладів електромеханічних з вбудованим електродвигуном (крім вузлів та деталей 
для побутових пилососів)  

тис.грн р 

27.51.30.50 Частини електробритв та машинок для підстригання волосся з вбудованим електродвигуном тис.грн р 

27.51.30.70 Частини приладів, зазначених за позиціями 27.51.23, 27.51.25-27.51.29 тис.грн р  

27.51.99 Роботи, як частина виробництва приладів побутових електричних, виконані підрядником   

27.52 Прилади побутові неелектричні 

27.52.11 Прилади побутові неелектричні для приготування та підігрівання їжі, залізні, сталеві або мідні  шт м, р (Σ) 

27.52.11.13 Прилади побутові з металів чорних для підігрівання та приготування їжі на газовому паливі з духовою 
шафою (уключаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення, окремі печі 
на газовому та інших видах палива) 

шт р   
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
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1 2 3 4 
27.52.11.15 Прилади побутові з металів чорних для підігрівання та приготування їжі на газовому паливі (уключаючи 

печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення, окремі печі на газовому та 
інших видах палива; крім приладів з духовою шафою) 

шт р   

27.52.11.90 Прилади побутові для підігрівання та приготування їжі з міді та з металів чорних, інші неелектричні шт р 

27.52.12 Прилади побутові інші на паливі газовому або на паливі газовому разом із іншим видом палива, 
на паливі рідкому або твердому  

шт м, р (Σ) 

27.52.12.34 Прилади побутові з металів чорних на газовому паливі (уключаючи обігрівачі, топки, печі та каміни, 
радіатори на газовому та інших видах палива; крім приладів для підігрівання та приготування їжі) 

шт р  

27.52.12.50 Прилади побутові з металів чорних на рідкому паливі (уключаючи обігрівачі, топки, печі та каміни; крім 
приладів для підігрівання та приготування їжі) 

шт р 

27.52.12.70 Прилади побутові з металів чорних на твердому паливі (уключаючи обігрівачі, топки, печі та каміни; 
крім приладів для підігрівання та приготування їжі) 

шт р  

27.52.13 Повітронагрівачі та розподілювачі гарячого повітря, н.в.і.у., залізні або сталеві, неелектричні   

27.52.13.00 Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря з чорних металів неелектричні, н.в.і.у. шт м, р 

27.52.14 Водонагрівачі неелектричні швидкої дії або акумулюючого типу   

27.52.14.00 Водонагрівачі неелектричні швидкої дії або акумулюючого типу шт м, р 

27.52.20 Частини печей, плит кухонних, підігрівачів їжі, подібних неелектричних побутових приладів   

27.52.20.00 Частини печей, камінів, плит кухонних, камінів, мангалів, підігрівачів їжі та подібних неелектричних 
побутових приладів на газовому, рідкому чи твердому видах палива, з металів чорних 

тис.грн м, р 

27.52.99 Роботи, як частина виробництва приладів побутових неелектричних, виконані підрядником   

27.90 Устатковання електричне інше 
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27.90.11 Машини та прилади електричні, які виконують визначені функції   

27.90.11.50  Машини електричні з функцією перекладача або словника, антенні підсилювачі та інші електричні 
машини і апаратура, що виконують визначені функції, н.в.і.у. (крім сонячних пристроїв для 
опромінювання, сонячних (кварцових) ламп і  аналогічних пристроїв для загару) 

тис.грн м, р 

27.90.11.50.A  Машини електричні з функцією перекладача або словника, антенні підсилювачі та інші електричні 
машини і апаратура, що виконують визначені функції, н.в.і.у. (крім сонячних пристроїв для 
опромінювання, сонячних (кварцових) ламп і  аналогічних пристроїв для загару) 

кг м, р 

27.90.11.50.B  Машини електричні з функцією перекладача або словника, антенні підсилювачі та інші електричні 
машини і апаратура, що виконують визначені функції, н.в.і.у. (крім сонячних пристроїв для 
опромінювання, сонячних (кварцових) ламп і аналогічних пристроїв для загару) 

шт м, р 

27.90.12 Ізолятори електричні; арматура ізоляційна для машин або устатковання, електричних; трубки 
ізоляційні для електропроводки  

  

27.90.12.30 Ізолятори електричні (крім вироблених зі скла або кераміки) кг м, р 

27.90.12.80 Арматура для електричних машин і обладнання ізолююча (крім з пластмаси або кераміки); трубки 
ізолюючі для електропроводки та їх приєднувальні деталі, з недорогоцінних металів, з внутрішньою 
ізоляцією  

кг м, р 

27.90.13 Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в 
електротехніці 

кг м, р (Σ) 

27.90.13.30 Електроди вугільні для електропечей кг м, р 

27.90.13.50 Електроди вугільні (крім електродів для електропечей) кг р 

27.90.13.70 Щітки вугільні кг м, р 

27.90.13.90 Вироби з графіту або інших видів вуглецевих матеріалів, що застосовуються в електротехніці (крім 
вугільних електродів та щіток) 

кг р  
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27.90.20 Панелі індикаторні з пристроями рідкокристалічними або світлодіодами; прилади звукової чи 

візуальної сигналізації електричні 
  

27.90.20.20 Панелі індикаторні з рідкокристалічними дисплеями (LCD) кг р 

27.90.20.20.А Панелі індикаторні з рідкокристалічними дисплеями (LCD) шт р 

27.90.20.50 Панелі індикаторні із світлодіодами (LED) кг р 

27.90.20.50.А Панелі індикаторні із світлодіодами (LED) шт р 

27.90.20.80 Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у. кг м, р  

27.90.20.80.А Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у. шт м, р 

27.90.20.80.В Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у. тис.грн м, р 

27.90.31 Машини та прилади електричні для паяння м’яким і твердим припоєм або зварювання; машини 
та прилади електричні для гарячого напилення металів чи спечених карбідів металів 
(металокераміки)  

  

27.90.31.09 Паяльники і паяльні пістолети для пайки м’яким припоєм шт р 

27.90.31.18 Машини й апарати для паяння твердим або мʼяким припоєм електричні (крім паяльників і паяльних 
пістолетів для пайки м’яким припоєм) 

шт р 

27.90.31.45 Машини й апарати для зварювання опором металів електричні шт м, р 

27.90.31.54 Машини й апарати для дугового (уключаючи плазменно-дугове) зварювання металів автоматичні чи 
напівавтоматичні електричні 

шт м, р 

27.90.31.54.А Машини й апарати для дугового (уключаючи плазменно-дугове) зварювання металів автоматичні чи 
напівавтоматичні електричні 

тис.грн м, р 
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27.90.31.63 Машини й апарати для ручного зварювання за допомогою електродів з покриттям інші шт м, р 

27.90.31.72 Машини й апарати для дугового зварювання металів інші шт м, р 

27.90.31.81 Машини й апарати для зварювання чи напилення металів, н.в.і.у. шт р  

27.90.31.91 Машини й апарати електричні для зварювання термопластичних матеріалів (крім установок для 
мікрозварювання дротяних виводів, які використовуються для виробництва напівпровідникових 
приладів) 

шт р 

27.90.32 Частини машин і приладів електричних для паяння м’яким і твердим припоєм або зварювання; 
машин і приладів електричних для гарячого напилення металів чи спечених карбідів металів 
(металокераміки) 

  

27.90.32.00 Частини машин та апаратів, зазначених у позиції 27.90.31 тис.грн р  

27.90.33 Частини устатковання електричного іншого; частини електричні машин і приладів, н.в.і.у. тис.грн м, р (Σ) 

27.90.33.30 Частини устатковання електросигналізаційного для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання 
руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних чи водних шляхах, площадках для паркування, 
портових спорудах чи аеродромах 

тис.грн р  

27.90.33.50 Частини апаратів, зазначених у позиціях 26.30.50, 27.90.20 тис.грн р  

27.90.33.70 Частини електричних машин і апаратури, що мають індивідуальні функцiї, н.в.і.у. тис.грн р  

27.90.33.90 Частини машин і апаратури електричні, н.в.і.у. тис.грн р  

27.90.40 Устатковання електричне інше, н.в.і.у. (у т.ч. електромагніти; зчеплення, муфти та гальма 
електромагнітні; головки підйомні електромагнітні; прискорювачі заряджених частинок; 
генератори електричних сигналів) 

  

27.90.40.10 Прискорювачі часток кг р 
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27.90.40.10.А Прискорювачі часток шт м, р 

27.90.40.30 Генератори сигналів кг р 

27.90.40.30.А Генератори сигналів шт м, р 

27.90.40.50 Муфти електромагнітні, зчеплення та гальма (крім механічних гідравлічних або пневматичних гальм, 
контрольованих електромагнітними пристроями) 

шт р 

27.90.40.60 Електромагніти та головки електромагнітні підйомні, їх частини (крім магнітів для медичного 
використання); електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні 
пристрої для фіксації та їх частини, н.в.і.у. 

кг р 

27.90.40.60.А Електромагніти та головки електромагнітні підйомні, їх частини (крім магнітів для медичного 
використання); електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні 
пристрої для фіксації та їх частини, н.в.і.у. 

шт р 

27.90.40.70 Солярії, лампи для засмаги й аналогічне обладнання  шт м, р 

27.90.51 Конденсатори постійної ємності для електричних мереж частотою 50/60 Гц на реактивну 
потужність не менше 0,5 кВ·А 

  

27.90.51.00 Конденсатори постійної ємності для електричних мереж частотою 50/60 Гц на реактивну 
потужність ≥ 0,5 кВ·А 

шт р 

27.90.52 Конденсатори постійної ємності інші тис.шт м, р (Σ) 

27.90.52.20 Конденсатори електричні постійної ємності танталові або алюмінієві електролітичні (крім силових 
конденсаторів) 

тис.шт р 

27.90.52.40 Конденсатори електричні постійної ємності інші, н.в.і.у. тис.шт р 

27.90.53 Конденсатори змінної або регульованої ємності   
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
27.90.53.00 Конденсатори електричні змінної та регульованої ємності тис.шт р 

27.90.60 Резистори електричні, крім елементів нагрівальних електричних (опорів) тис.шт м, р (Σ) 

27.90.60.35 Резистори електричні постійні потужністю ≤ 20 Вт (крім елементів нагрівальних електричних та 
резисторів електричних постійних вуглецевих, композиційних або плівкових) 

тис.шт р 

27.90.60.37 Резистори електричні постійні потужністю >20 Вт (крім елементів нагрівальних електричних та 
резисторів електричних постійних вуглецевих, композиційних або плівкових) 

тис.шт р 

27.90.60.55 Резистори електричні змінні дротяні потужністю ≤ 20 Вт  тис.шт р  

27.90.60.57 Резистори електричні змінні дротяні потужністю > 20 Вт  тис.шт р 

27.90.60.80 Резистори електричні постійні вуглецеві, композиційні або плівкові (крім елементів нагрівальних); 
резистори електричні змінні ( уключаючи реостати та потенціометри; крім резисторів електричних 
змінних дротяних та елементів нагрівальних) 

тис.шт р  

27.90.70 Устатковання сигналізаційне, убезпечувальне, устатковання для регулювання руху для 
залізниць, колій трамвайних, шляхів автомобільних, шляхів внутрішніх водних, майданчиків 
для паркування, портових споруд і аеродромів 

  

27.90.70.10 Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на 
залізницях, трамвайних коліях 

тис.грн м, р 

27.90.70.10.А Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на 
залізницях, трамвайних коліях 

шт м, р 

27.90.70.10.В Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на 
залізницях, трамвайних коліях 

кг р 

27.90.70.30 Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на 
автомобільних чи водних шляхах, площадках для паркування, портових спорудах чи аеродромах 

кг р  
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27.90.70.30.А Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на 

автомобільних чи водних шляхах, площадках для паркування, портових спорудах чи аеродромах 
шт м, р 

27.90.81 Частини конденсаторів електричних    

27.90.81.00 Частини конденсаторів електричних постійної, змінної та регульованої ємності тис.грн р 

27.90.82 Частини резисторів електричних, реостатів та потенціометрів    

27.90.82.00 Частини резисторів електричних (уключаючи реостати та потенціометри; крім елементів 
нагрівальних електричних) 

тис.грн р 

27.90.99 Роботи, як частина виробництва устатковання електричного іншого, виконані підрядником   
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Код Назва 
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.11  Двигуни та турбіни, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних 

28.11.11 Двигуни суднові підвісні   

28.11.11.00 Двигуни суднові внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або 
обертовим рухом поршня; підвісні двигуни (мотори) 

шт р 

28.11.12 Двигуни суднові з іскровим запалюванням; двигуни інші   

28.11.12.00 Двигуни суднові з іскровим запалюванням (крім підвісних двигунів (моторів)); двигуни з іскровим 
запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня (крім авіаційних двигунів та 
автомобільних двигунів із зворотно-поступальним рухом поршня) 

шт р 

28.11.13 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення інші шт р (∑) 

28.11.13.11 Двигуни суднові внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення (дизельні та 
напівдизельні) потужністю 200 кВт і менше 

шт р 

28.11.13.15  Двигуни суднові внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення (дизельні та 
напівдизельні) потужністю більше 200 кВт, але менше 1000 кВт (включно) 

шт р 

28.11.13.19 Двигуни суднові внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення (дизельні та 
напівдизельні) потужністю  більше 1000 кВт 

шт р 

28.11.13.20 Двигуни залізничні тягові внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення (дизельні та 
напівдизельні)  

шт р 

28.11.13.31 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю 15 кВт і менше 

шт р 

28.11.13.33 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 15 кВт, але менше 30 кВт (включно) 

шт р 

28.11.13.35 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування шт р 
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 30 кВт, але менше 50 кВт (включно) 

28.11.13.37 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 50 кВт, але не більше 100 кВт 

шт р 

28.11.13.53 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 100 кВт, але не більше 200 кВт 

шт р 

28.11.13.55 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 200 кВт, але не більше 300 кВт 

шт р 

28.11.13.57 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 300 кВт, але не більше 500 кВт 

шт р 

28.11.13.73 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 500 кВт, але не більше 1000 кВт 

шт р 

28.11.13.75 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення для промислового застосування 
(дизельні та напівдизельні) потужністю більше 1000 кВт 

шт р 

28.11.21 Турбіни на водяній парі та турбіни парові інші   

28.11.21. 60 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни  кВт р 

28.11.21.60.А Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни  шт р 

28.11.22 Турбіни гідравлічні та колеса водяні   

28.11.22.00 Турбіни гідравлічні та колеса водяні кВт р 

28.11.22.00.А Турбіни гідравлічні та колеса водяні шт м, р 

28.11.23 Турбіни газові, крім двигунів турбореактивних і турбогвинтових   

28.11.23.00 Турбіни газові (крім двигунів турбореактивних і турбогвинтових) кВт р 
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28.11.23.00.А Турбіни газові (крім двигунів турбореактивних і турбогвинтових) шт м, р 

28.11.24 Турбіни вітряні (вітряки)   

28.11.24.00 Установки електрогенераторні, вітроенергетичні шт р 

28.11.31 Частини турбін на водяній парі та турбін парових інших   

28.11.31.00 Частини до турбін на водяній парі та інших парових турбін тис.грн м, р 

28.11.32 Частини турбін гідравлічних, коліс водяних, у т.ч. регулятори   

28.11.32.00 Частини до турбін гідравлічних і коліс водяних (уключаючи регулятори) тис.грн м, р 

28.11.33 Частини турбін газових, крім турбореактивних і турбогвинтових двигунів   

28.11.33.00 Частини до турбін газових (крім двигунів турбореактивних і турбогвинтових) тис.грн м, р 

28.11.41 Частини двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин двигунів 
авіаційних 

  

28.11.41.00 Частини, призначені виключно або головним чином, для поршневих двигунів з іскровим запалюванням 
(крім авіаційних двигунів) 

тис.грн м, р 

28.11.42 Частини двигунів інших, н.в.і.у   

28.11.42.00 Частини, призначені виключно або головним чином, для поршневих двигунів із запалюванням від 
стиснення  

тис.грн м, р 

28.11.99 Роботи, як частина виробництва двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і 
мотоциклетних, виконані підрядником 

  

28.12 Устатковання гідравлічне та пневматичне 
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28.12.11 Двигуни й установки силові гідравлічні та пневматичні лінійної дії (циліндри) шт м, р (∑) 

28.12.11.30 Циліндри гідравлічні шт р 

28.12.11.80 Двигуни пневматичні лінійної дії (уключаючи циліндри) шт р 

28.12.12 Двигуни гідравлічні та пневматичні ротаційні (обертові)   

28.12.12.00 Двигуни гідравлічні та пневматичні, ротаційні шт м, р 

28.12.13 Помпи гідравлічні шт м, р (∑) 

28.12.13.20 Насоси гідравлічні (радіально-поршневі) шт р 

28.12.13.50 Насоси гідравлічні шестеренні шт  р 

28.12.13.80 Насоси гідравлічні пластинчасті шт р 

28.12.14 Клапани гідравлічні та пневматичні кг м, р (∑) 

28.12.14.20 Пневматичні фільтри, регулятори та мастильні пристрої кг р 

28.12.14.50 Клапани контролю маслогідравлічних силових трансмісій для трубопроводів, котлів, резервуарів, баків і 
аналогічних ємностей 

кг р 

28.12.14.80 Клапани контролю пневматичних силових трансмісій для трубопроводів, котлів, резервуарів, баків і 
аналогічних ємностей  

кг р 

28.12.15 Установки гідравлічні шт м, р (∑) 

28.12.15.30 Насоси гідравлічні (аксіально-поршневі) шт  р 

28.12.15.80 Насоси гідравлічні (крім аксіально-поршневих, радіально-поршневих, шестеренних, пластинчастих) шт р 

28.12.16 Системи гідравлічні шт м, р (∑) 
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28.12.16.30 Гідравлічні системи (силові установки з приводом) шт  р 

28.12.16.80 Інші гідравлічні системи (силові установки), крім систем із приводом шт  р 

28.12.20 Частини устатковання силового гідравлічного та пневматичного   

28.12.20.00 Частини до гідравлічного та пневматичного силового обладнання тис.грн м, р 

28.12.99 Роботи, як частина виробництва устатковання гідравлічного та пневматичного, виконані 
підрядником 

  

28.13 Помпи і компресори, інші 

28.13.11 Помпи для палива, матеріалів мастильних, рідин охолоджуючих і бетону шт м, р (∑) 

28.13.11.05 Насоси для дозування паливно-мастильних матеріалів шт р 

28.13.11.25 Насоси для рідин, які містять мірний пристрій чи за конструкцією можуть бути обладнані ним (крім 
насосів для паливно-мастильних матеріалів) 

шт р 

28.13.11.45 Насоси поршневі об’ємні, ручні насоси шт р 

28.13.11.65 Насоси для палива, масла і рідин охолоджувальних для двигунів внутрішнього згоряння шт р 

28.13.11.85 Бетононасоси шт р 

28.13.12 Помпи об’ємні поршневі зворотно-поступальної дії для перекачування рідин інші шт м, р (∑) 

28.13.12.20 Насоси поршневі об’ємні зворотно-поступальні дозувальні шт р 

28.13.12.50 Насоси поршневі багаторядні шт р 

28.13.12.80 Насоси поршневі об’ємні зворотно-поступальні діафрагмові шт р 

28.13.13 Помпи об’ємні поршневі ротаційні інші для перекачування рідин шт м, р (∑) 
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28.13.13.20 Насоси поршневі об’ємні ротаційні, шестеренні шт р 

28.13.13.40 Насоси поршневі об’ємні ротаційні, лопатеві шт р 

28.13.13.60 Насоси поршневі обʼємні ротаційні, гвинтові  шт р 

28.13.13.80 Насоси поршневі об’ємні ротаційні (уключаючи перистальтичні, коловоротні, одногвинтові), крім 
гідравлічних установок, насосів шестеренних, пластинчастих, гвинтових 

шт р 

28.13.14 Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші шт м, р (∑) 

28.13.14.13 Насоси відцентрові занурені, одноступінчасті дренажні та каналізаційні шт  р 

28.13.14.15 Насоси відцентрові занурені, багатоступінчасті шт р 

28.13.14.17 Насоси відцентрові занурені безсальникові для нагрівальних систем і гарячого водопостачання шт р 

28.13.14.20 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка 15 мм і менше шт р 

28.13.14.30 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, канально-відцентрові, з боковими 
каналами, вихрові та регенеративні 

шт р 

28.13.14.51  Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, з єдиним вхідним 
робочим колесом, моноблокові 

шт р 

28.13.14.53  Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, з одним вхідним 
робочим колесом, багатоблокові 

шт  р 

28.13.14.55 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, з кількома 
робочими колесами 

шт р 

28.13.14.60 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, багатоступінчасті (уключаючи 
самовсмоктуючі насоси) 

шт р 

28.13.14.71 Насоси відцентрові одноступінчасті змішаного потоку (осьові насоси) шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.13.14.75 Насоси відцентрові багатоступінчасті змішаного потоку (осьові насоси) шт р 

28.13.14.80 Насоси інші рідинні, підіймачі рідини шт р 

28.13.21 Помпи вакуумні шт м, р (∑) 

28.13.21.70 Насоси вакуумні роторно-поршневі, роторні з ковзними лопатями, молекулярні, насоси типу “Рутсˮ, 
дифузні, кріогенні й адсорбційні насоси 

шт р 

28.13.21.90 Рідинно-кільцеві насоси шт р 

28.13.22 Помпи повітряні ручні або ножні   

28.13.22.00 Насоси повітряні ручні або ножні шт р 

28.13.23 Компресори для устатковання холодильного   

28.13.23.00 Компресори для холодильного устатковання шт. м, р 

28.13.24 Компресори повітряні на колісному шасі для буксирування   

28.13.24.00 Компресори повітряні на колісному шасі для буксирування шт м, р 

28.13.25 Турбокомпресори шт м, р (∑) 

28.13.25.30 Турбокомпресори одноступінчасті шт р 

28.13.25.50 Турбокомпресори багатоступінчасті шт р 

28.13.26 Компресори обʼємні поршневі шт м, р (∑) 

28.13.26.30 Компресори обʼємні поршневі з надлишковим робочим тиском 15 бар і менше, продуктивністю 60 м3 і 
менше за годину 

шт р 

28.13.26.50 Компресори обʼємні поршневі з надлишковим робочим тиском 15 бар і менше, продуктивністю більше шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
60 м3 за годину 

28.13.26.70 Компресори обʼємні поршневі з надлишковим робочим тиском більше 15 бар, продуктивністю 120 м3 і 
менше за годину 

шт р 

28.13.26.90 Компресори обʼємні поршневі з надлишковим робочим тиском більше 15 бар, продуктивністю більше 
120 м3 за годину 

шт р 

28.13.27 Компресори обʼємні роторні одновальні або багатовальні шт м, р (∑) 

28.13.27.30 Компресори обʼємні роторні, одновальні шт р 

28.13.27.53 Компресори багатовальні гвинтові  шт р 

28.13.27.55 Компресори багатовальні (крім гвинтових компресорів) шт р 

28.13.28 Компресори інші   

28.13.28.00 Компресори повітряні або газові (крім повітряних і вакуумних насосів для холодильного устаткування, 
компресорів повітряних на колісному шасі, турбокомпресорів, компресорів поршневих та роторних 
об’ємних  

шт м, р 

28.13.31 Частини помп; частини підйомників рідин   

28.13.31.00 Частини до насосів для рідин та підйомників рідин тис.грн м, р 

28.13.32 Частини помп повітряних або вакуумних, компресорів повітряних чи газових, вентиляторів, 
шаф витяжних 

  

28.13.32.00 Частини до повітряних та вакуумних насосів, компресорів, повітряних і газових, вентиляторів, шаф 
витяжних 

тис.грн м, р 

28.13.99 Роботи, як частина виробництва помп і компресорів інших, виконані підрядником   

28.14  Крани та клапани, інші 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.14.11 Клапани редукційні, регулювальні, зворотні та запобіжні кг м, р (∑) 

28.14.11.20 Клапани редукційні для регулювання тиску з ливарного чавуну чи сталі для трубопроводів, котлів, 
резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей (крім комбінованих з фільтрами чи 
лубрикаторами) 

кг р 

28.14.11.40 Клапани редукційні для регулювання тиску для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або 
аналогічних ємностей (крім з ливарного чавуну чи сталі та комбінованих з фільтрами чи 
лубрикаторами) 

кг р 

28.14.11.60 Клапани зворотні для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей кг р 

28.14.11.70 Клапани для пневматичних шин та камер  кг р 

28.14.11.80 Клапани запобіжні або випускні для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 
ємностей 

кг р 

28.14.12 Крани, вентилі, клапани для раковин, мийок, біде, унітазів, ванн, басейнів і арматура подібна; 
клапани для радіаторів центрального опалення 

кг м, р (∑) 

28.14.12.33 Крани змішувальні для раковин, ванн, біде, резервуарів для води тощо (крім клапанів редукційних для 
регулювання тиску, клапанів для маслогідравлічних та для пневматичних силових трансмісій, клапанів 
зворотних, випускних та запобіжних) 

кг р 

28.14.12.35 Крани, клапани, вентилі для раковин, ванн, біде, резервуарів для води тощо (крім клапанів редукційних 
для регулювання тиску, клапанів для маслогідравлічних та для пневматичних силових трансмісій, 
клапанів зворотних, випускних та запобіжних, кранів змішувальних)  

кг р 

28.14.12.53 Вентилі для радіаторів центрального опалення терморегулювальні кг р 

28.14.12.55 Вентилі для радіаторів центрального опалення інші кг р 

28.14.13 Клапани керування процесом, клапани запірні, вентилі кульові та інші кг м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.14.13.13 Інші клапани регулювання процесами, регулятори температури кг р 

28.14.13.15 Клапани регулювання процесами для трубопроводів, котлів, резервуарів тощо (крім клапанів 
редукційних для регулювання тиску, клапанів для маслогідравлічних та пневматичних силових 
трансмісій, клапанів зворотних, випускних та запобіжних, регуляторів температури) 

кг р 

28.14.13.33 Інші клапани запірні з ливарного чавуну кг р 

28.14.13.35 Інші клапани запірні сталеві кг р 

28.14.13.37 Інші клапани запірні з інших матеріалів кг р 

28.14.13.53 Вентилі прохідні з ливарного чавуну кг р 

28.14.13.55 Вентилі прохідні сталеві кг р 

28.14.13.57 Вентилі прохідні інші кг р 

28.14.13.73 Вентилі кульові та конічні кг р 

28.14.13.75  Клапани дросельні кг р 

28.14.13.77 Клапани мембранні кг р 

28.14.13.80 Пристрої інші  кг р 

28.14.20 Частини кранів, клапанів, вентилів і виробів подібних   

28.14.20.00 Частини до кранів, клапанів, вентилів та подібних виробів для трубопроводів, котлів, резервуарів, 
цистерн, баків або аналогічних ємностей (уключаючи для клапанів редукційних для регулювання тиску 
та терморегулювальних клапанів)  

тис.грн м, р 

28.14.99 Роботи, як частина виробництва кранів і клапанів, інших, виконані підрядником   

28.15  Підшипники, колеса зубчасті, передачі зубчасті, елементи передач і приводів механічні 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.15.10 Підшипники кулькові чи роликові т м, р (∑) 

28.15.10.30 Підшипники кулькові т р 

28.15.10.53 Підшипники роликові конічні (уключаючи внутрішні конічні кільця із сепаратором та роликами, 
складені) 

т р 

28.15.10.55 Підшипники роликові сферичні т р 

28.15.10.57 Підшипники з циліндричними роликами (крім роликових підшипників, підшипників роликових голчастих)  т р 

28.15.10.70 Підшипники роликові голчасті т р 

28.15.10.90 Підшипники роликові (уключаючи комбіновані кульково-роликові підшипники, крім підшипників 
роликових конічних, сферичних, голчастих)  

т р 

28.15.21 Ланцюги шарнірні з металів чорних кг м, р (∑) 

28.15.21.30 Ланцюги роликові з металів чорних для велосипедів та мотоциклів кг р 

28.15.21.50 Ланцюги роликові з металів чорних (крім ланцюгів для велосипедів та мотоциклів) кг р 

28.15.21.70 Ланцюги з металів чорних шарнірні (крім роликових ланцюгів) кг р 

28.15.22 Вали трансмісійні (у т.ч. кулачкові та колінчасті) та кривошипи кг м, р (∑) 

28.15.22.30 Кривошипи та вали колінчасті кг р 

28.15.22.50 Вали карданні кг р 

28.15.22.70 Вали інші кг р 

28.15.23 Корпуси підшипників і підшипники ковзання кг м, р (∑) 

28.15.23.30 Корпуси підшипників із вмонтованими кульковими або роликовими підшипниками кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.15.23.50 Корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, підшипники ковзання для 

валів 
кг р 

28.15.24 Колеса зубчасті та передачі зубчасті; гвинти ходові кулькові та роликові; коробки передач і 
перемикачі швидкості інші 

кг м, р (∑) 

28.15.24.32 Коробки зубчастих передач для стаціонарного обладнання, циліндричні та гвинтові  кг р 

28.15.24.33 Коробки зубчастих передач конічні та конічно-циліндричні  кг р 

28.15.24.34 Коробки передач черв'ячні кг р 

28.15.24.40 Коробки передач інші кг р 

28.15.24.50 Коробки передач та інші перемикачі швидкостей для машинного обладнання та засобів наземного і 
морського транспорту (крім коліс зубчастих та зубчастих передач)  

кг р 

28.15.24.73 Передачі гвинтові кулькові або роликові кг р 

28.15.24.75 Інші елементи трансмісій (крім коліс зубчастих та зубчастих передач, кулькових або роликових 
гвинтових передач, коробок передач та інших перемикачів швидкостей) 

кг р 

28.15.25 Маховики та шківи, у т.ч. поліспасти   

28.15.25.00 Маховики та шківи (уключаючи поліспасти) кг р 

28.15.26 Муфти та з’єднання валів, у т.ч. шарніри універсальні   

28.15.26.00 Муфти та пристрої для з’єднання валів (уключаючи універсальні шарніри) кг м, р 

28.15.31 Кульки, голки та ролики голчасті; частини підшипників кулькових і роликових тис.грн р (∑) 

28.15.31.30 Кульки, голчасті ролики та ролики для підшипників кулькових чи роликових кг р 

28.15.31.30.А Кульки, голчасті ролики та ролики для підшипників кулькових чи роликових тис.грн р  
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.15.31.50 Частини до підшипників кулькових чи роликових (крім кульок, голок та роликів) тис.грн р 

28.15.32 Частини ланцюгів шарнірних із металів чорних   

28.15.32.00 Частини до ланцюгів шарнірних із чорних металів тис.грн р 

28.15.39 Частини підшипників і передач механічних, н.в.і.у. тис.грн м, р (∑) 

28.15.39.30 Частини до корпусів підшипників тис.грн р 

28.15.39.50 Частини до трансмісій, валів трансмісійних, кулачкових та колінчастих, кривошипів, підшипників 
ковзання, передач і коліс зубчастих, кулькових або роликових гвинтових передач, коробок передач, 
гідротрансформаторів, маховиків, шківів, муфт, пристроїв з’єднання для валів, універсальних шарнірів 

тис.грн р 

28.15.99 Роботи, як частина виробництва підшипників, коліс зубчастих, передач зубчастих, елементів 
передач і приводів механічних, виконані підрядником 

  

28.21 Печі та пальники пічні 

28.21.11 Пальники пічні; топки та решітки колосникові механічні; механічні пристрої для видалення 
золи та пристрої подібні 

шт р (∑) 

28.21.11.30 Пальники пічні для рідкого палива шт м, р 

28.21.11.50 Пальники пічні для твердого палива чи газу, уключаючи комбіновані  шт м, р 

28.21.11.50.А Пальники пічні для твердого палива чи газу, уключаючи комбіновані  тис.грн м, р  

28.21.11.70 Топки механічні, уключаючи механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи (попелу) та 
аналогічні пристрої 

шт м, р 

28.21.12 Печі та камери промислові чи лабораторні, неелектричні, у т.ч. печі сміттєспалювальні, крім 
печей хлібопекарських 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.21.12.30 Печі для випалювання, плавлення чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, неелектричні шт р 

28.21.12.70 Печі та камери промислові або лабораторні, уключаючи сміттєспалювальні, неелектричні, крім печей 
для випалювання, плавлення чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, печей хлібопекарських, 
сушильних печей та крекінгових печей 

кг р 

28.21.12.70.10 Печі та камери промислові або лабораторні сміттєспалювальні, неелектричні, крім печей для 
випалювання, плавлення чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, печей хлібопекарських, 
сушильних печей та крекінгових печей 

кг м, р 

28.21.12.70.20 Печі та камери промислові або лабораторні, інші неелектричні, крім печей для випалювання, плавлення 
чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, печей хлібопекарських, сушильних печей та 
крекінгових печей 

кг м, р 

28.21.13 Печі та камери промислові чи лабораторні, електричні; устатковання нагрівальне індукційне або 
діелектричне 

  

28.21.13.30 Печі хлібопекарські й кондитерські електричні шт м, р 

28.21.13.51 Печі й камери промислові чи лабораторні електричні опору (крім хлібопекарських і кондитерських 
печей) 

кг м, р 

28.21.13.51.А Печі й камери промислові чи лабораторні електричні опору (крім хлібопекарських і кондитерських 
печей) 

шт м, р 

28.21.13.51.В Печі й камери промислові чи лабораторні електричні опору (крім хлібопекарських і кондитерських 
печей) 

тис.грн м, р 

28.21.13.53 Печі й камери промислові чи лабораторні електричні індукційні кг р 

28.21.13.53.А Печі й камери промислові чи лабораторні електричні індукційні шт м, р 

28.21.13.53.В Печі й камери промислові чи лабораторні електричні індукційні тис.грн м, р 

28.21.13.54 Печі й камери промислові чи лабораторні електричні (крім індукційних та опору); обладнання індукційне кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
або діелектричного нагрівання (крім печей і камер) 

28.21.13.54.А Печі й камери промислові чи лабораторні електричні (крім індукційних та опору); обладнання індукційне 
або діелектричного нагрівання (крім печей і камер) 

шт м, р 

28.21.13.54.В Печі й камери промислові чи лабораторні електричні (крім індукційних та опору); обладнання індукційне 
або діелектричного нагрівання (крім печей і камер) 

тис.грн м, р 

28.21.14 Частини пальників пічних, печей і камер тис.грн м, р (∑) 

28.21.14.30 Деталі до пальників пічних для рідкого, твердого і газоподібного палива та топок механічних, 
уключаючи для механічних колосникових решіток, пристроїв для видалення золи (попелу) і аналогічних 
пристроїв 

тис.грн р 

28.21.14.50 Деталі до промислових та лабораторних печей і камер для термічного оброблення неелектричних тис.грн р 

28.21.14.70 Деталі до промислових та лабораторних печей і камер електричних індукційних чи діелектричного 
нагрівання або аналогічного обладнання  

тис.грн р 

28.21.99 Роботи, як частина виробництва печей і пальників пічних, виконані підрядником   

28.22  Устатковання підіймальне та вантажно-розвантажувальне 

28.22.11 Талі та підйомники, н.в.і.у. шт м, р (∑) 

28.22.11.А Талі та підйомники, н.в.і.у. тис.грн м, р 

28.22.11.30 Талі та підйомники з електричним приводом (крім тих, які використовуються для підйому 
транспортних засобів) 

шт р 

28.22.11.70 Талі та підйомники без електричного приводу (крім підйомників скіпових чи підйомників, які 
використовуються для підйому транспортних засобів) 

шт р 

28.22.12 Підйомні канатні пристрої надшахтного розміщення; лебідки, спеціально призначені для 
використання під землею; лебідки інші; кабестани 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.22.12.00 Лебідки та кабестани з електроприводом або з приводом від двигунів внутрішнього згоряння поршневих 

(крім тих, які використовуються для підйому транспортних засобів), інші 
шт м, р 

28.22.12.00.А Лебідки та кабестани з електроприводом або з приводом від двигунів внутрішнього згоряння поршневих 
(крім тих, які використовуються для підйому транспортних засобів), інші 

тис.грн м, р 

28.22.13 Домкрати; лебідки (підіймачі), призначені для підіймання транспортних засобів шт м, р (∑) 

28.22.13.А Домкрати; лебідки (підіймачі), призначені для підіймання транспортних засобів тис.грн м, р 

28.22.13.30 Підйомники гаражні для автомобілів стаціонарні  шт р 

28.22.13.50 Домкрати гідравлічні та підйомники для транспортних засобів (крім підйомників гаражних 
стаціонарних) 

шт р 

28.22.13.70 Домкрати і підйомники інші для транспортних засобів (крім підйомників гаражних стаціонарних, 
гідравлічних домкратів і підйомників) 

шт р 

28.22.14 Дерик-крани; крани підіймальні; ферми підіймальні пересувні, навантажувачі портальні та 
автомобілі-майстерні, оснащені підйомним краном 

тис.грн р 

28.22.14.20 Крани мостові на нерухомих опорах шт м, р 

28.22.14.33 Ферми підіймальні пересувні на пневмоколісному ходу та транспортери стоєчні шт м, р 

28.22.14.35  Крани перевантажувальні, крани портальні, крани мостові  шт м, р 

28.22.14.40 Крани баштові, крани баштові портальні або стрілові шт м, р 

28.22.14.50 Машини і механізми самохідні підіймальні, які встановлюються для пересування по рейках для 
обслуговування будівельних майданчиків, кар’єрів тощо 

шт м, р 

28.22.14.60 Машини і механізми підіймальні, призначені для встановлення на дорожніх автотранспортних засобах шт р 

28.22.14.70 Інше підйомне обладнання (крім кранів мостових, баштових, перевантажувальних, баштових шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
портальних або стрілових, ферм підіймальних пересувних або транспортерів стоїчних, машин і 
механізмів самохідних) 

28.22.15 Автонавантажувачі з вилчастим захватом, навантажувачі інші; тягачі, що їх використовують на 
платформах залізничних станцій 

шт м, р (∑) 

28.22.15.А Автонавантажувачі з вилчастим захватом, навантажувачі інші; тягачі, що їх використовують на 
платформах залізничних станцій 

тис.грн м, р 

28.22.15.13 Автонавантажувачі з вилочним захватом самохідні, з електродвигуном, з висотою підіймання 1 м або 
більше 

шт р 

28.22.15.15 Автонавантажувачі з вилочним захватом самохідні, з електродвигуном, з висотою підіймання менше 1 м  шт р 

28.22.15.30 Самохідні навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, не 
обладнані електродвигуном 

шт р 

28.22.15.50 Автонавантажувачі з вилочним захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-
розвантажувальним обладнанням (крім самохідних)  

шт р 

28.22.15.70 Самохідні засоби транспортні вантажні, не оснащені обладнанням підіймальним чи навантажувально-
розвантажувальним, що використовуються на заводах, складах, докових площадках, в аеропортах для 
транспортування товарів на невелику відстань; тягачі, які використовуються на платформах 
залізничних станцій 

шт р 

28.22.16 Ліфти, підйомники скіпові, ескалатори та доріжки пішохідні рухомі   

28.22.16.30 Ліфти та підйомники скіпові з електроприводом шт м, р 

28.22.16.30.А Ліфти та підйомники скіпові з електроприводом тис.грн р 

28.22.16.50 Ліфти та підйомники скіпові (крім з електроприводом) шт м, р 

28.22.16.50.А Ліфти та підйомники скіпові (крім з електроприводом) тис.грн м, р 



 Розділ 28 Машини та устатковання, н.в.і.у. 
 

 423

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.22.16.70 Ескалатори та доріжки пішохідні рухомі шт р 

28.22.17 Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для вантажів і матеріалів  шт м, р (∑) 

28.22.17.А Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для вантажів і матеріалів  тис.грн м, р 

28.22.17.40 Конвеєри та елеватори пневматичні (спеціально призначені для використання в сільському 
господарстві, для сипких матеріалів, інші) 

шт р 

28.22.17.50 Конвеєри та елеватори безперервної дії ковшові для товарів або матеріалів шт р 

28.22.17.70 Конвеєри та елеватори безперервної дії стрічкові для товарів або матеріалів шт р 

28.22.17.93 Транспортери або конвеєри на роликах для товарів або матеріалів (крім конвеєрів та елеваторів 
пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових) 

шт р 

28.22.17.95 Інші конвеєри та елеватори безперервної дії для товарів або матеріалів (крім конвеєрів та елеваторів 
пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових) 

шт р 

28.22.18 Устатковання підіймальне та вантажно-розвантажувальне, інше   

28.22.18.20 Канатні пасажирські та вантажні дороги, гірськолижні підіймачі; тягові механізми для фунікулерів шт р 

28.22.18.40 Обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та 
маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо, інше обладнання підіймально-транспортне, 
навантажувальне та розвантажувальне, н.в.і.у. 

шт м, р 

28.22.18.40.А Обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та 
маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо, інше обладнання підіймально-транспортне, 
навантажувальне та розвантажувальне, н.в.і.у. 

тис.грн м, р 

28.22.18.50 Обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві шт м, р 

28.22.18.50.А Обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.22.19 Частини устатковання підіймального та вантажно-розвантажувального тис.грн м, р (∑) 

28.22.19.30 Частини, призначені для машинного обладнання, зазначеного за позиціями 28.22.11, 28.22.12, 28.22.13, 
28.22.15.13 – 28.22.15.50, 28.22.16, 28.22.17, 28.22.18, 28.92.11 (крім ліфтів, ескалаторів, підйомників 
скіпових) 

тис.грн р 

28.22.19.50 Частини ліфтів, ескалаторів, підйомників скіпових тис.грн р 

28.22.19.70 Частини самохідних засобів транспортних вантажних для транспортування товарів на невелику 
відстань; тягачів, які використовуються на платформах залізничних станцій, крім вантажних засобів, 
оснащених обладнанням підіймальним чи навантажувально-розвантажувальним 

тис.грн р 

28.22.20 Ковші, черпаки, грейфери та захвати для кранів підйомних, екскаваторів і устатковання 
подібного 

  

28.22.20.00 Ковші, черпаки, грейфери і захвати для суднових дерик-кранів; підіймальних кранів, ферм підіймальних 
пересувних, засобів транспортних вантажних, обладнаних кранами, бульдозерів, зрівнювачів, 
екскаваторів, навантажувачів ковшових тощо, для снігоочисників  

кг м, р 

28.22.99 Роботи, як частина виробництва устатковання підіймального та вантажно-розвантажувального, 
виконані підрядником 

  

28.23  Машини та устатковання офісне (крім комп’ютерів та устатковання периферійного) 

28.23.11 Машинки друкарські та машини для оброблення текстів   

28.23.11.00 Машинки друкарські та пристрої для обробки тексту шт р 

28.23.12 Калькулятори електронні, машинки кишенькові для записування, відтворювання і візуального 
представлення даних, з обчислювальними функціями 

  

28.23.12.00 Калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення 
даних з обчислювальними функціями 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.23.13 Машини лічильні бухгалтерські, апарати контрольно-касові, машини франкувальні поштові, 

машини для видавання квитків і машини подібні, що містять лічильні пристрої 
  

28.23.13.00 Бухгалтерські машини, контрольно-касові апарати, поштові маркувальні машини, апарати для 
видавання квитків та аналогічні машини, що містять лічильні пристрої 

шт м, р 

28.23.21 Апарати фотокопіювальні з оптичною системою або контактного типу, апарати 
термокопіювальні 

  

28.23.21.00 Апарати фотокопіювальні з оптичною системою або контактного типу й апарати термокопіювальні шт р 

28.23.22 Машини для офсетного друку, аркушеві, для офісів   

28.23.22.00 Машини для офсетного друку аркушеві, конторські з форматом аркуша не більш як 22 х 36 см шт р 

28.23.23 Машини офісні інші   

28.23.23.00 Машини офісні інші шт р 

28.23.24 Частини та приладдя для машинок друкарських і машин лічильних   

28.23.24.00 Частини та приладдя до машинок друкарських та лічильних пристроїв тис.грн р 

28.23.25 Частини та приладдя для машин офісних інших   

28.23.25.00 Частини та приладдя до машин, зазначених за позицією 28.23.23.00 тис.грн р 

28.23.26 Частини та приладдя для апаратів фотокопіювальних   

28.23.26.00 Частини та приладдя до друкарських машин, зазначених за позицією 28.23.21.00 тис.грн р 

28.23.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання офісного (крім комп’ютерів і пристроїв 
периферійних), виконані підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.24 Інструменти ручні електромеханічні та пневматичні 

28.24.11 Інструменти електромеханічні ручні з вбудованим електричним двигуном шт р (∑) 

28.24.11.13 Електромеханічні дрилі ручні з вбудованим джерелом енергії шт р 

28.24.11.15 Електропневматичні дрилі ручні (уключаючи свердлильні верстати, верстати для нарізування різьби, 
верстати для розгортання отворів, бурильні молотки, перфоратори) 

шт р 

28.24.11.17 Електромеханічні дрилі ручні всіх типів (крім дрилів з вбудованим джерелом енергії та 
електропневматичних дрилів)  

шт м, р 

28.24.11.20 Електромеханічні ручні інструменти що не мають зовнішнього джерела живлення (крім дрилів та 
пилок)  

шт м, р 

28.24.11.23 Електромеханічні пилки ланцюгові шт м, р 

28.24.11.25 Електромеханічні пилки циркулярні шт м, р 

28.24.11.27 Електромеханічні пилки ручні (крім ланцюгових та циркулярних) шт м, р 

28.24.11.50 Апарати шліфувальні, піскошліфувальні й полірувальні ручні, з вбудованим електричним двигуном, без 
вбудованого джерела енергії 

шт м, р 

28.24.11.80 Електромеханічні машини для підрізання живої огорожі, підстригання газонів шт р 

28.24.11.85 Інструменти ручні електромеханічні з вбудованим електричним двигуном, який працює від зовнішнього 
джерела живлення (крім дрилів, пилок, шліфувальних верстатів і машинок, рубанків, кущорізів і 
тримерів для газонів) 

шт р 

28.24.12 Інструменти ручні портативні з механічним приводом інші шт р (∑) 

28.24.12.40 Інші ручні інструменти пневматичні, ротаційні, уключаючи комбіновані обертові й ударної дії шт р 

28.24.12.60 Пилки ланцюгові з двигуном неелектричним шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.24.12.80 Ручні інструменти, гідравлічні або з двигуном неелектричним (крім пилок ланцюгових) шт р 

28.24.21 Частини інструментів електромеханічних ручних із вбудованим електричним двигуном   

28.24.21.00 Частини до пилок ланцюгових та інших інструментів із вбудованим двигуном (крім пневматичних 
інструментів) 

тис.грн м, р 

28.24.22 Частини інструментів ручних портативних з механічним приводом інших   

28.24.22.50 Частини до пневматичних ручних інструментів тис.грн м, р 

28.24.99 Роботи, як частина виробництва інструментів ручних електромеханічних і пневматичних, 
виконані підрядником 

  

28.25 Устатковання холодильне та вентиляційне, промислове 

28.25.11 Теплообмінники та машини для скраплювання повітря або інших газів шт р (∑) 

28.25.11.А Теплообмінники та машини для скраплювання повітря або інших газів тис.грн м, р 

28.25.11.30 Теплообмінники шт м, р 

28.25.11.50 Обладнання для скраплювання повітря або інших газів шт м, р 

28.25.12 Установки для кондиціонування повітря промислові шт м, р (∑) 

28.25.12.А Установки для кондиціонування повітря промислові тис.грн м, р 

28.25.12.20 Установки для кондиціювання повітря віконні чи настінні, у корпусі або у вигляді окремих агрегатів шт р 

28.25.12.40 Установки для кондиціювання повітря, що використовуються в автомобілях шт р 

28.25.12.50 Установки для кондиціювання повітря з агрегатом охолодження (крім тих, що використовуються в 
автомобілях, у корпусі або у вигляді окремих агрегатів) 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.25.12.70 Установки для кондиціювання повітря без агрегату охолодження, уключаючи центральні системи 

кондиціювання повітря, доводчики та кінцеві вентилі систем зі змінною витратою повітря, системи з 
постійною витратою повітря та вентиляторні блоки 

шт р 

28.25.13 Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного 
побутового 

шт м, р (∑) 

28.25.13.А Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного 
побутового 

тис.грн м, р 

28.25.13.33 Холодильні вітрини та прилавки з холодильним агрегатом або випарником для зберігання продуктів 
харчових заморожених 

шт р 

28.25.13.35 Холодильні вітрини та прилавки з холодильним агрегатом або випарником інші (крім для зберігання 
продуктів харчових заморожених) 

шт р 

28.25.13.60 Вироби меблеві з холодильною установкою або випарником (крім комбінованих холодильників-
морозильників з окремими зовнішніми дверима, побутових холодильників, вітрин і прилавків з 
охолодженням) 

шт р 

28.25.13.80 Насоси теплові, крім обладнання для кондиціювання повітря, зазначеного за позицією 28.25.12 шт р 

28.25.13.90 Обладнання холодильне та морозильне інше шт р 

28.25.14 Обладнання та пристрої для фільтрування й очищення повітря і газів, н.в.і.у. шт м, р (∑) 

28.25.14.А Обладнання та пристрої для фільтрування й очищення повітря і газів, н.в.і.у. тис.грн м, р  

28.25.14.10 Обладнання й апарати для фільтрування й очищення повітря та газів (крім фільтрів всмоктувальних 
повітряних для двигунів внутрішнього згоряння) 

шт р 

28.25.14.30 Обладнання й апарати для фільтрування й очищення газів (крім обладнання й апаратів для 
фільтрування й очищення повітря, і таких, що працюють з використанням каталітичного процесу та 
установок для розділення ізотопів) 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.25.14.40 Обладнання і апарати для фільтрування й очищення газів з використанням каталітичного процесу (крім 

обладнання і апаратів для фільтрування та очищення повітря, фільтрів всмоктувальних повітряних для 
двигунів внутрішнього згоряння) 

шт р 

28.25.20 Вентилятори, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, 
дахових 

шт м, р (∑) 

28.25.20.А Вентилятори, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, 
дахових 

тис.грн м, р 

28.25.20.30 Вентилятори осьові (крім настільних, напільних, настінних, віконних, стельових вентиляторів або 
вентиляторів для дахів з вбудованим двигуном потужністю не більш як 125 Вт) 

шт р 

28.25.20.50 Вентилятори відцентрові (крім настільних, напільних, настінних, віконних, стельових вентиляторів або 
вентиляторів для дахів з вбудованим двигуном потужністю не більш як 125 Вт) 

шт р 

28.25.20.70 Вентилятори інші (крім настільних, напільних, настінних, віконних, стельових вентиляторів або 
вентиляторів для дахів з вбудованим двигуном потужністю не більш як 125 Вт, осьових вентиляторів, 
відцентрових вентиляторів) 

шт р 

28.25.30 Частини устатковання холодильного та морозильного, помп теплових   

28.25.30.10 Частини до установок для кондиціювання повітря (уключаючи конденсатори, абсорбери, випарників та 
генератори) 

тис.грн м, р 

28.25.30.30 Вироби меблеві, призначені для монтажу  холодильного чи морозильного устатковання (уключаючи 
випарники, повністю змонтовані холодильні установки) 

шт р 

28.25.30.50 Конденсатори та випарники до холодильного промислового устатковання  шт м, р 

28.25.30.50.А Конденсатори та випарники до холодильного промислового устатковання  тис.грн р  

28.25.30.70 Частини до виробів меблевих, усередині яких монтується холодильне устатковання, до насосів 
теплових, для побутового та промислового холодильного устатковання (конденсатори та випарники, 

тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
крім конденсаторів та випарників до промислового холодильного устаткування) 

28.25.30.80 Частини до машин, обладнання промислового або лабораторного з електричним чи неелектричним 
нагріванням для оброблення матеріалів шляхом зміни температури; до неелектричних водонагрівачів 
неелектричних швидкої дії або акумулюючого типу, н.в.і.у. 

тис.грн р 

28.25.99 Роботи, як частина виробництва устатковання холодильного та вентиляційного, промислового, 
виконані підрядником 

  

28.29 Машини та устатковання загального призначення інші, н.в.і.у. 

28.29.11 Газогенератори та генератори водяного газу; газогенератори ацетиленового газу та генератори 
подібні; установки дистиляційні або ректифікаційні 

  

28.29.11.00 Генератори для одержання газу генераторного або водяного; газогенератори ацетиленові та подібні 
їм; установки для дистиляції чи очищення 

шт м, р 

28.29.12 Машини й апарати фільтрувальні або очищувальні для рідин шт м, р (∑) 

28.29.12.А Машини й апарати фільтрувальні або очищувальні для рідин тис.грн м, р 

28.29.12.30 Устатковання й апаратура для фільтрування та очищення води шт р 

28.29.12.50 Устатковання й апаратура для фільтрування та очищення напоїв (крім води) шт р 

28.29.12.70 Устатковання й апаратура для поділення на рідку і тверду фази та очищення, центрифуги та 
відцентрові сушарки, масляні/бензинові фільтри для двигунів внутрішнього згоряння  

шт р 

28.29.13 Фільтри масляні, бензинові та всмоктувальні повітряні для двигунів внутрішнього згоряння тис.грн р 

28.29.13.30 Фільтри масляні, бензинові для двигунів внутрішнього згоряння шт м, р 

28.29.13.50 Фільтри всмоктувальні повітряні для двигунів внутрішнього згоряння шт м, р 

28.29.21 Обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та шт м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
інших ємностей 

28.29.21.А Обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та 
інших ємностей 

тис.грн м, р 

28.29.21.20 Устатковання для миття та сушіння пляшок та інших ємностей шт р 

28.29.21.50 Устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їхнього 
запечатування, наклеювання етикеток, устаткування для газування напоїв 

шт р 

28.29.21.80 Устатковання для пакування та обгортання (крім устаткування для наповнення, закупорювання 
пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їхнього запечатування, наклеювання етикеток) 

шт р 

28.29.22 Вогнегасники, пристрої для розпилювання, машини пароструминні й піскоструминні та 
пристрої механічні подібні, крім сільськогосподарських  

шт м, р (∑) 

28.29.22.А Вогнегасники, пристрої для розпилювання, машини пароструминні й піскоструминні та 
пристрої механічні подібні, крім сільськогосподарських  

тис.грн м, р 

28.29.22.10 Вогнегасники шт р 

28.29.22.20 Пульверизатори й аналогічні пристрої шт р 

28.29.22.30 Пароструминні або піскоструминні машини й аналогічні пристрої, що працюють від стисненого 
повітря (крім вогнегасників, розпилювачів і аналогічних пристроїв) 

шт р 

28.29.22.40 Інші механічні пристрої для розбризкування та розпилення шт р 

28.29.23 Прокладки з металу листового; ущільнення механічні    

28.29.23.00 Прокладки та аналогічні ущільнення з листового металу в комбінації з іншими матеріалами або 
складені з двох чи більше шарів металу 

кг м, р 

28.29.31 Устатковання для зважування промислового призначення; ваги для безперервного зважування 
виробів на конвеєрах; ваги,  відрегульовані на постійну масу, та ваги для скидання вантажу 

шт р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
визначеної маси в ємність або контейнер 

28.29.31.А Устатковання для зважування промислового призначення; ваги для безперервного зважування 
виробів на конвеєрах; ваги,  відрегульовані на постійну масу, та ваги для скидання вантажу 
визначеної маси в ємність або контейнер 

тис.грн р 

28.29.31.30 Ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах  шт м, р 

28.29.31.80 Автоматичні ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємність або контейнери шт м, р 

28.29.32 Устатковання зважувальне та ваги для зважування людей, побутового призначення   

28.29.32.00 Ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутові ваги і терези шт м, р 

28.29.39 Устатковання для зважування та вимірювання інше шт р (∑) 

28.29.39.10 Прилади контролю маси і прилади контрольні автоматичні з максимальною масою зважування не 
більш як 5000 кг 

шт р 

28.29.39.30 Прилади для зважування та маркування запакованих товарів, ваги платформенні та інше 
устаткування для зважування (крім ваг магазинних, ваг для зважування людей та побутових ваг, ваг 
для безперервного зважування виробів на конвеєрах, ваг, відрегульованих на постійну масу та терезів з 
чутливістю до 0,05 г) 

шт м, р 

28.29.39.30.10 Ваги платформенні шт м, р 

28.29.39.30.10.А Ваги платформенні тис.грн м, р 

28.29.39.50 Неавтоматичні ваги магазинні з максимальною масою зважування не більш як 30 кг шт м, р 

28.29.39.50.А Неавтоматичні ваги магазинні з максимальною масою зважування не більш як 30 кг тис.грн м, р 

28.29.39.60 Нівеліри  шт р 

28.29.39.75 Метри (вимірювальне приладдя та рулетки) і лінійки з поділками шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.29.39.79 Вимірювальне приладдя ручне інше тис.грн р 

28.29.39.79.А Вимірювальне приладдя ручне інше шт р 

28.29.41 Центрифуги, н.в.і.у.   

28.29.41.00 Центрифуги, крім сепараторів молочних, пристроїв для віджимання і сушіння білизни і центрифуг, які 
використовуються в лабораторіях 

шт м, р 

28.29.42 Каландри або машини валкові інші, крім призначених для оброблення металів чи скла   

28.29.42.00 Каландри або інші валкові машини, крім призначених для оброблення металів чи скла шт р 

28.29.43 Автомати торговельні шт р (∑) 

28.29.43.А Автомати торговельні тис.грн р 

28.29.43.30 Автомати торгові з умонтованими обігрівальними або охолоджувальними пристроями шт м, р 

28.29.43.50 Автомати торгові для продажу виробів, включаючи автомати для розміну банкнот та монет (крім 
автоматів торгових з умонтованими обігрівальними або охолоджувальними пристроями) 

шт м, р 

28.29.50 Машини посудомийні промислового типу   

28.29.50.00 Машини посудомийні (крім побутових) шт р 

28.29.60 Машини, н.в.і.у., для оброблення матеріалів із використанням процесів, які включають зміну 
температури 

шт р 

28.29.60.30 Охолоджувачі баштові й аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою 
циркулюючої води 

шт р 

28.29.60.50 Установки для вакуумного осадження металу з парової фази шт р 

28.29.60.90 Обладнання інше, устатковання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
нагріванням для обробки матеріалів з використанням процесів, що включають зміну температури, 
н.в.і.у. 

28.29.60.90.А Обладнання інше, устаткування промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним 
нагріванням для обробки матеріалів з використанням процесів, що включають зміну температури, 
н.в.і.у. 

тис.грн м, р 

28.29.70 Машини й апарати неелектричні для паяння м’яким і твердим припоєм або для зварювання, 
машини та пристрої для поверхневого термооброблення, які працюють на газі 

шт м, р (∑) 

28.29.70.20 Пальники газові з дуттям, ручні для паяння мʼяким і твердим припоєм або зварювання (крім 
електричного, за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, 
електронно-променевих, іонно-променевих, магнітно-імпульсних або плазмово-дугових процесів) 

шт р 

28.29.70.90 Обладнання й апаратура для паяння мʼяким і твердим припоєм або зварювання та поверхневої 
термообробки (крім пальників газових з дуттям, ручних, та електричного обладнання й апаратури) 

шт р 

28.29.81 Частини газогенераторів і генераторів водяного газу   

28.29.81.00 Частини газогенераторів або генераторів водяного газу, ацетиленових газогенераторів і аналогічних 
газогенераторів, що використовують воду 

тис.грн р 

28.29.82 Частини центрифуг; частини машин і апаратів для фільтрування або очищення рідин і газів тис.грн р (∑) 

28.29.82.20 Частини центрифуг, уключаючи відцентрові сушарки тис.грн р 

28.29.82.50 Частини обладнання для фільтрування або очищення рідин чи газів (крім центрифуг та відцентрових 
сушарок) 

тис.грн р 

28.29.83 Частини каландрів або машин валкових інших; частини машин для розпилювання, гирі для 
устатковання зважувального 

тис.грн р 

28.29.83.13 Циліндри для каландрів або інших валкових машин (крім призначених для оброблення металів чи скла) шт р 

28.29.83.15 Частини каландрів або інших валкових машин (крім циліндрів, частин каландрів або інших валкових шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
машин, призначених для оброблення металів чи скла) 

28.29.83.15.А Частини каландрів або інших валкових машин (крім циліндрів, частин каландрів або інших валкових 
машин, призначених для оброблення металів чи скла) 

тис.грн р 

28.29.83.20 Гирі для будь-яких ваг або терезів, частини обладнання для зважування (крім терезів з чутливістю 0,05 
г та вище) 

тис.грн р 

28.29.83.40 Частини механічних апаратів для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; 
вогнегасників, пульверизаторів і аналогічних апаратів та піскоструминних і пароструминних пристроїв 
і апаратів 

тис.грн м, р 

28.29.83.50 Частини автоматів торгових (крім автоматів для розміну банкнот та монет) тис.грн р 

28.29.84 Частини устатковання загального призначення, що не містить електричних з’єднань, н.в.і.у.   

28.29.84.00 Неавтоматичні маслянки, змащувальні ніпелі, кільця ущільнювальні для масла, маховики для ручного 
керування, важелі, рукоятки, запобіжні решітки та плити основи для машин 

тис.грн м, р 

28.29.85 Частини машин посудомийних і машин для миття, наповнення, закупорювання, пакування й 
обгортання 

  

28.29.85.10 Частини посудомийних машин тис.грн р 

28.29.85.20 Частини обладнання для паковання або обгортання тис.грн р 

28.29.86 Частини машин і апаратів неелектричних для паяння м’яким і твердим припоєм або для 
зварювання; машин і пристроїв для поверхневого термооброблення, які працюють на газі 

  

28.29.86.00 Частини обладнання та апаратури, зазначеного за позицією 28.29.70    тис.грн р 

28.29.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання загального призначення інших, н.в.і.у., 
виконані підрядником 

  

28.30 Машини та устатковання для сільського та лісового господарства 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.30.10 Трактори, керовані водієм, який іде поруч   

28.30.10.00 Трактори, керовані водієм, який іде поруч шт р 

28.30.10.00.01 Трактори, керовані водієм, який іде поруч – складання шт р 

28.30.21 Трактори з потужністю двигуна не більше 37 кВт   

28.30.21.00 Трактори для сільського та лісового господарства, нові, колісні, з потужністю двигуна до 37 кВт шт м, р 

28.30.21.00.01 Трактори для сільського та лісового господарства, нові, колісні, з потужністю двигуна до 37 кВт –  
складання 

шт р 

28.30.22 Трактори з потужністю двигуна більше 37 кВт, але не більше 59 кВт   

28.30.22.00 Трактори для сільського та лісового господарства, нові, колісні, з потужністю двигуна більше 37 кВт, 
але не більше 59 кВт (крім тракторів, які керуються водієм, що йде поруч) 

шт м, р 

28.30.22.00.01 Трактори для сільського та лісового господарства, нові, колісні, з потужністю двигуна більше 37 кВт, 
але не більше 59 кВт (крім тракторів, які керуються водієм, що йде поруч) – складання 

шт р 

28.30.23 Трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт шт м, р (∑) 

28.30.23.00.01 Трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт – складання шт р 

28.30.23.30 Трактори для сільського та лісового господарства, нові, колісні, з потужністю двигуна більше 59 кВт, 
але не більше 75 кВт (крім тракторів, які керуються водієм, що йде поруч) 

шт р 

28.30.23.50 Трактори для сільського та лісового господарства, нові, колісні, з потужністю двигуна більше 75 кВт, 
але не більше 90 кВт (крім тракторів, які керуються водієм, що йде поруч) 

шт р 

28.30.23.70 Трактори для сільського та лісового господарства, нові, колісні, з потужністю двигуна більше 90 кВт 
(крім тракторів, які керуються водієм, що йде поруч) 

шт р 

28.30.23.90 Трактори нові, крім тракторів для сільського та лісового господарства, колісних, тракторів, які шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
керуються водієм, що йде поруч, дорожніх тягачів для напівпричепів, важких тракторів для дорожньо-
будівельних робіт, тягачів, використовуваних на залізничних платформах 

28.30.31 Плуги   

28.30.31.40 Плуги шт р 

28.30.31.40.10 Плуги відвальні шт м, р 

28.30.31.40.10.А Плуги відвальні тис.грн м, р 

28.30.32 Борони, розпушувачі, культиватори, прополювачі та мотики шт р (∑) 

28.30.32.10 Розпушувачі та культиватори шт м, р 

28.30.32.10.А Розпушувачі та культиватори тис.грн м, р 

28.30.32.20 Борони дискові шт м, р 

28.30.32.20.А Борони дискові тис.грн м, р 

28.30.32.30 Борони (крім дискових) шт м, р 

28.30.32.30.А Борони (крім дискових) тис.грн м, р 

28.30.32.50 Ротоватори шт р 

28.30.32.70 Прополювальні борони та розпушувачі інші шт м, р 

28.30.33 Сівалки, саджалки та машини розсадосадильні тис.грн р 

28.30.33.33 Сівалки точного висівання з центральним приводом сільськогосподарські, садові шт м, р 

28.30.33.35 Сівалки інші сільськогосподарські, садові (крім сівалок точного висівання з центральним приводом) шт м, р 

28.30.33.50 Садильники та машини розсадосадильні шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.30.34 Розкидачі та розподілювачі органічних і мінеральних добрив шт м, р (∑) 

28.30.34.А Розкидачі та розподілювачі органічних і мінеральних добрив тис.грн м, р 

28.30.34.30 Розподілювачі мінеральних або хімічних добрив для підготовки ґрунту  шт р 

28.30.34.50 Розкидачі органічних та неорганічних добрив (крім розподілювачів мінеральних або хімічних добрив) шт р 

28.30.39 Машини для підготовки чи оброблення ґрунту, інші   

28.30.39.00 Сільськогосподарські, лісогосподарські машини інші, н.в.і.у.; котки для газонів та спортивних 
майданчиків  

шт. м, р 

28.30.39.00.А Сільськогосподарські, лісогосподарські машини інші, н.в.і.у.; котки для газонів та спортивних 
майданчиків  

тис.грн р 

28.30.40 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків шт р (∑) 

28.30.40.10 Електричні косарки для газонів, парків, полів для гольфу, спортивних майданчиків шт р 

28.30.40.30 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, з різальною частиною, яка обертається в 
горизонтальній площині 

шт р 

28.30.40.50 Косарки моторні для газонів, парків, спортивних майданчиків, з різальною частиною, яка обертається в 
вертикальній площині або з ріжучим апаратом 

шт р 

28.30.40.70 Немоторні косарки для газонів, парків, полів для гольфу, спортивних майданчиків (такі як ротаційні 
косарки з апаратом барабанного типу), крім обладнаних різальною частиною, яка обертається в 
горизонтальній площині 

шт р 

28.30.51 Косарки (у т.ч. тракторні навісні різальні механізми), н.в.і.у. шт м, р (∑) 

28.30.51.А Косарки (у т.ч. тракторні навісні різальні механізми), н.в.і.у. тис.грн р 

28.30.51.30 Косарки моторні (крім косарок для газонів, парків, полів для гольфу, спортивних майданчиків) шт р 



 Розділ 28 Машини та устатковання, н.в.і.у. 
 

 439

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.30.51.50 Косарки тракторні, уключаючи навісні різальні механізми, розроблені для управління або буксирування 

трактором 
шт р 

28.30.51.70 Косарки інші (крім обладнаних різальною частиною, яка обертається в горизонтальній площині, 
моторних косарок, косарок для газонів, парків, полів для гольфу, спортивних майданчиків, косарок 
тракторних) 

шт р 

28.30.52 Машини сінозбиральні    

28.30.52.00 Машини сінозбиральні шт р 

28.30.53 Прес-пакувальники для соломи або сіна, у т.ч. прес-підбирачі   

28.30.53.40 Прес-пакувальники для соломи або сіна, у т.ч. прес-підбирачі шт р 

28.30.54 Машини для збирання коренеплодів і бульбоплодів шт р (∑) 

28.30.54.20 Картоплекопачі та картоплезбиральні машини шт р 

28.30.54.50 Гичкорізки та машини бурякозбиральні шт м, р 

28.30.54.80 Машини для збирання коренеплодів або бульб (крім картоплекопачів та картоплезбиральних машин, 
гичкорізок та машин бурякозбиральних) 

шт м, р 

28.30.59 Машини для збирання врожаю та обмолоту, н.в.і.у. шт р (∑) 

28.30.59.15 Комбайни зернозбиральні шт м, р 

28.30.59.15.01 З комбайнів зернозбиральних – складання шт р 

28.30.59.30 Сільськогосподарські молотарки (крім комбайнів зернозбиральних) шт р 

28.30.59.45 Комбайни фуражезбиральні (крім самохідних) шт м, р 

28.30.59.45.01 З комбайнів  фуражезбиральних (крім самохідних) – складання шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.30.59.60 Комбайни фуражезбиральні самохідні шт р 

28.30.59.70 Машини для збирання врожаю інші (крім комбайнів зернозбиральних, молотарок, машин для збирання 
коренеплодів або бульб, комбайнів фуражезбиральних) 

шт р 

28.30.59.70.01 Машини для збирання врожаю інші (крім комбайнів зернозбиральних, молотарок, машин для збирання 
коренеплодів або бульб, комбайнів фуражезбиральних,) – складання 

шт р 

28.30.60 Пристрої механічні сільськогосподарські або садові для розкидування, розпилювання та 
розбризкування рідин чи речовин порошкоподібних  

шт р (∑) 

28.30.60.10 Пристрої для поливання сільськогосподарські та для садівництва шт р 

28.30.60.30 Переносні механічні апарати, обладнані двигуном або ні, для розбризкування або розпилення рідких чи 
порошкоподібних речовин сільськогосподарські та для садівництва (крім пристроїв для поливання)  

шт м, р 

28.30.60.50 Розбризкувачі та розпилювачі рідких і порошкоподібних речовин, що встановлюються на тракторі або 
тягнуться ним (крім пристроїв для поливання) 

шт м, р 

28.30.60.50.А Розбризкувачі та розпилювачі рідких і порошкоподібних речовин, що встановлюються на тракторі або 
тягнуться ним (крім пристроїв для поливання) 

тис.грн м, р 

28.30.60.90 Інші пристрої сільськогосподарські та для садівництва шт р 

28.30.70 Причепи та напівпричепи сільськогосподарські самозавантажувальні або саморозвантажувальні шт м, р 

28.30.70.А Причепи та напівпричепи сільськогосподарські самозавантажувальні або саморозвантажувальні тис.грн м, р 

28.30.70.40 Причепи самозавантажні або саморозвантажні, для використання у сільському господарстві шт м, р 

28.30.81 Машини для очищення, сортування або калібрування яєць, фруктів або продукції 
сільськогосподарської іншої, крім насіння, зерна та овочів бобових сушених  

  

28.30.81.00 Машини для очищення, сортування та калібрування яєць, фруктів чи інших сільськогосподарських шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
продуктів 

28.30.82 Установки й апарати доїльні   

28.30.82.00 Установки й апарати доїльні шт м, р 

28.30.82.00.А Установки й апарати доїльні тис.грн м, р 

28.30.83 Машини для приготування кормів для тварин   

28.30.83.00 Машини для приготування кормів для тварин шт м, р 

28.30.84 Інкубатори та брудери для  птахівництва   

28.30.84.00 Устаткування для птахівництва, інкубатори і брудери шт м, р 

28.30.85 Машини й устатковання для птахівництва інші   

28.30.85.00 Устаткування для птахівництва (крім інкубаторів і брудерів) шт м, р 

28.30.86 Машини для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або 
бджiльництва, н.в.і.у. 

шт р (∑) 

28.30.86.30 Устаткування для лісового господарства шт р 

28.30.86.60 Інше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, 
птахiвництва та бджільництва шт м, р 

28.30.91 Частини машин і устатковання для збирання врожаю та обмолоту, н.в.і.у.   

28.30.91.00 Частини до машин і устаткування, зазначених за позиціями 28.30.40 – 28.30.59 тис.грн р 

28.30.92 Частини машин для підготування й оброблення ґрунту   

28.30.92.00 Частини до машин сільського господарства, садівництва, лісового господарства, призначених для тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
обробки та культивації ґрунту  

28.30.93 Частини машин і устатковання для сільського господарства інших   

28.30.93.30 Частини до устатковання для птахівництва, інкубаторів і брудерів тис.грн р 

28.30.93.80 Частини до машин і устатковання, зазначених за позиціями 28.30.83 – 28.30.86, н.в.і.у тис.грн р 

28.30.94 Частини машин для доїння, оброблення чи перероблення молока, н.в.і.у.   

28.30.94.00 Частини до установок і апаратів доїльних, обладнання для обробки молока тис.грн р 

28.30.99  Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для сільського та лісового господарства, 
виконані підрядником 

  

28.41 Машини металообробні 

28.41.11 Верстати для оброблення металу шляхом видалення матеріалу за допомогою лазеру, 
ультразвуку та подібним способом 

шт м, р (∑) 

28.41.11.А Верстати для оброблення металу шляхом видалення матеріалу за допомогою лазеру, 
ультразвуку та подібним способом 

тис.грн м, р 

28.41.11.10 Верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу з використанням процесів 
лазерного чи іншого променевого або фонового випромінювання 

шт р 

28.41.11.30 Верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу з використанням 
ультразвукових процесів (крім обладнання для виробництва напівпровідникових пристроїв або 
електронних інтегрованих схем) 

шт р 

28.41.11.50 Верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу з використанням 
електророзрядних процесів 

шт р 

28.41.11.70 Верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу з використанням 
електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.41.11.80 Верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу з використанням 

ультразвукових процесів, для виробництва напівпровідникових пристроїв або електронних інтегрованих 
схем 

шт р 

28.41.12 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для оброблення 
металу 

шт м, р (∑) 

28.41.12.А Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для оброблення 
металу 

тис.грн м, р 

28.41.12.20 Центри для металообробки горизонтальні шт р 

28.41.12.40 Центри для металообробки вертикальні (уключаючи комбіновані центри оброблювальні горизонтальні 
та вертикальні) 

шт р 

28.41.12.50 Верстати агрегатні для металообробки однопозиційні шт р 

28.41.12.70 Верстати агрегатні для металообробки багатопозиційні  шт р 

28.41.21 Верстати токарні металорізальні шт м, р (∑) 

28.41.21.23 Верстати металорізальні токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням, верстати 
токарні центрові 

шт р 

28.41.21.27 Верстати металорізальні токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням, токарні 
автомати (крім верстатів токарних центрових) 

шт р 

28.41.21.29 Верстати металорізальні токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням (крім верстатів 
токарних центрових, токарних автоматів) 

шт р 

28.41.21.40 Верстати металорізальні токарні горизонтальні без числового програмного керування шт р 

28.41.21.60 Верстати металорізальні токарні, уключаючи верстати токарні центрові (крім горизонтальних 
верстатів) 

шт р 



 Розділ 28 Машини та устатковання, н.в.і.у. 
 

 444

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.41.22 Верстати для свердлiння, розточування, фрезерування металу; верстати для нарізування 

зовнішньої або внутрішньої різі, н.в.і.у. 
шт м, р (∑) 

28.41.22.13 Верстати металорізальні свердлувальні з числовим програмним керуванням (крім верстатів агрегатних 
лінійної побудови) 

шт р 

28.41.22.17 Верстати металорізальні фрезерні консольні з числовим програмним керуванням (крім розточувально-
фрезерних верстатів) 

шт р 

28.41.22.23 Верстати металорізальні інструментальні фрезерні з числовим програмним керуванням (крім 
розточувально-фрезерних верстатів, консольних верстатів) 

шт р 

28.41.22.25 Верстати металорізальні фрезерні з числовим програмним керуванням (уключаючи поздовжньо-
фрезерні верстати), крім розточувально-фрезерних верстатів, консольних верстатів, 
інструментальних фрезерних верстатів) 

шт р 

28.41.22.33 Верстати металорізальні агрегатні лінійної побудови свердлувальні, розточувальні, фрезерувальні, 
різьбонарізні 

шт р 

28.41.22.35 Верстати металорізальні свердлувальні без числового програмного керування (крім верстатів 
агрегатних лінійної побудови) 

шт р 

28.41.22.40 Верстати металорізальні фрезерні та розточувально-фрезерні з числовим програмним керуванням 
(крім свердлувальних верстатів) 

шт р 

28.41.22.60 Верстати металорізальні фрезерні та розточувально-фрезерні без числового програмного керування 
(крім свердлувальних верстатів) 

шт р 

28.41.22.70 Верстати металорізальні фрезерні без числового програмного керування (крім розточувально-
фрезерних верстатів) 

шт р 

28.41.22.80 Верстати різьбонарізні металорізальні (крім свердлувальних верстатів) шт р 

28.41.23 Верстати для зняття задирок, верстати заточувальні, шліфувальні та для інших видів кінцевого шт м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
оброблення металу 

28.41.23.А Верстати для зняття задирок, верстати заточувальні, шліфувальні та для інших видів кінцевого 
оброблення металу 

тис.грн м, р 

28.41.23.05 Верстати для обробки металів плоскошліфувальні з точністю позиціювання по будь-якій осі 0,01 мм, з 
числовим програмним керуванням 

шт р 

28.41.23.15 Верстати шліфувальні для обробки циліндричних металічних поверхонь з точністю позиціювання по 
будь-якій осі 0,01 мм, з числовим програмним керуванням 

шт р 

28.41.23.25 Верстати для обробки металів шліфувальні інші з точністю позиціювання по будь-якій осі 0,01 мм і 
більше, з числовим програмним керуванням 

шт р 

28.41.23.35 Верстати для обробки металів плоскошліфувальні з точністю позиціювання по будь-якій осі 0,01 мм, 
без числового програмного керування 

шт р 

28.41.23.45 Верстати шліфувальні для обробки циліндричних металічних поверхонь з точністю позиціювання по 
будь-якій осі 0,01 мм, без числового програмного керування 

шт р 

28.41.23.55 Інші верстати для обробки металів шліфувальні з точністю позиціювання по будь-якій осі 0,01 мм і 
більше (крім верстатів для обробки металів плоскошліфувальних, верстатів шліфувальних для обробки 
циліндричних металічних поверхонь), без числового програмного керування 

шт р 

28.41.23.65 Верстати заточувальні для обробки металів (для заточування різального інструменту), з числовим 
програмним керуванням 

шт р 

28.41.23.75 Верстати заточувальні для обробки металів (для заточування різального інструменту), без числового 
програмного керування 

шт р 

28.41.23.85 Верстати хонінгувальні чи довідні для обробки металів шт р 

28.41.23.95 Верстати обдирно-шліфувальні або полірувальні для обробки металів (крім зуборізних, 
зубошліфувальних або зубообробних верстатів) 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.41.24 Верстати стругальні, пиляльні, відрізні та для інших видів оброблення металу різанням шт м, р (∑) 

28.41.24.А Верстати стругальні, пиляльні, відрізні та для інших видів оброблення металу різанням тис.грн м, р 

28.41.24.10 Верстати протяжні для обробки металів шт р 

28.41.24.30 Верстати для оброблення металів, карбідів металів або керметів зуборізні, зубошліфувальні, 
зубооброблювальні (крім поздовжньо-стругальних, довбальних та протяжних верстатів) 

шт р 

28.41.24.70 Верстати для оброблення металів пиляльні й відрізні шт р 

28.41.24.90 Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні або довбальні та інші верстати, що 
працюють шляхом видалення металу або керметів, н.в.і.у. 

шт р 

28.41.31 Машини та преси вигинальні, краєзгинальні (фальцювальні) та правильні, для оброблення 
металу 

шт м, р (∑) 

28.41.31.20 Машини і преси вигинальні, краєзагинальні, вирівнювальні та виправні з числовим програмним 
керуванням для обробки виробів з листового матеріалу 

шт р 

28.41.31.40 Машини і преси вигинальні, краєзагинальні, вирівнювальні та виправні з числовим програмним 
керуванням для обробки металу (крім тих, що використовуються для обробки виробів з листового 
матеріалу) 

шт р 

28.41.31.60 Машини і преси вигинальні, краєзагинальні, вирівнювальні та виправні без числового програмного 
керування для обробки виробів з листового матеріалу 

шт р 

28.41.31.80 Машини і преси вигинальні, краєзагинальні, вирівнювальні та виправні без числового програмного 
керування для обробки металу (крім тих, що використовуються для обробки виробів з листового 
матеріалу) 

шт р 

28.41.32 Ножиці механічні, машини пробивні та вирубні, для оброблення металу шт м, р (∑) 

28.41.32.20 Ножиці механічні та преси з числовим програмним керуванням для обробки металів (крім комбінованих шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
пробивальних та висікальних)  

28.41.32.40 Пробивальні та висікальні машини з числовим програмним керуванням для обробки металів (уключаючи 
комбіновані пробивальні та висікальні) 

шт р 

28.41.32.60 Ножиці механічні і преси без числового програмного керування для обробки металів (крім комбінованих 
пробивальних та висікальних) 

шт р 

28.41.32.80 Пробивальні та висікальні машини без числового програмного керування для обробки металів 
(уключаючи комбіновані пробивальні та висікальні) 

шт р 

28.41.33 Машини та молоти, кувальні або штампувальнi; преси гідравлічні та преси для оброблення 
металу, н.в.і.у. 

шт м, р (∑) 

28.41.33.10 Кувальні або штампувальні машини та молоти, преси з числовим програмним керуванням для обробки 
металів  

шт р 

28.41.33.20 Кувальні або штампувальні машини та молоти, преси без числового програмного керування для обробки 
металів 

шт р 

28.41.33.50 Преси гідравлічні для обробки металів  шт р 

28.41.33.60 Преси інші для обробки металів (крім гідравлічних пресів) шт р 

28.41.34 Верстати, н.в.і.у., для оброблення металу, карбідів металів спечених і металокераміки (керметів) 
без видалення матеріалу  

шт м, р (∑) 

28.41.34.А Верстати, н.в.і.у., для оброблення металу, карбідів металів спечених і металокераміки (керметів) 
без видалення матеріалу  

тис.грн м, р 

28.41.34.10 Верстати та стани для волочіння прутів, труб, профілів, дроту або аналогічних виробів з металів, 
карбідів металів або керметів  

шт р 

28.41.34.30 Верстати різьбонакатувальні для обробки металів, карбідів металів або керметів шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.41.34.50 Верстати для виготовлення виробів з дроту (крім верстатів та станів для волочіння і верстатів 

різьбонакатувальних)  
шт р 

28.41.34.70 Машини для виробництва заклепок, ротаційно-кувальні машини, токарно-давильні верстати для 
обробки металів, машини для виробництва гнучких труб зі спіральної металевої смуги, 
електромагнітоімпульсні металооброблювальні верстати, інші верстати для оброблення металів без 
видалення матеріалу 

шт р 

28.41.40 Частини та пристрої для машин і верстатів, металообробних  тис.грн м, р (∑) 

28.41.40.30 Частини та пристрої до верстатів для різання металів (крім пристроїв для кріплення інструменту, 
саморозкривних різьбонарізних голівок, тримачів для оброблюваних деталей, ділильних головок та інших 
спеціальних пристроїв для верстатів) 

тис.грн р 

28.41.40.50 Частини та пристрої до верстатів для обробки металів (крім пристроїв для кріплення інструменту, 
саморозкривних різьбонарізних голівок, тримачів для оброблюваних деталей, ділильних головок та інших 
спеціальних пристроїв для верстатів) 

тис.грн р 

28.41.40.70 Частини та пристрої до верстатів з використанням ультразвукових процесів тис.грн р 

28.41.99 Роботи, як частина виробництва машин і верстатів, металообробних, виконані підрядником   

28.49 Верстати інші 

28.49.11 Верстати для оброблення каменю, кераміки, бетону та матеріалів мінеральних подібних або для 
холодного оброблення скла 

шт м, р (∑) 

28.49.11.30 Верстати пиляльні для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних 
матеріалів чи для холодного оброблення скла 

шт р 

28.49.11.50 Верстати шліфувальні або полірувальні для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або 
аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодного оброблення скла 

шт р 

28.49.11.70 Інші верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
матеріалів чи для холодного оброблення скла (крім верстатів пиляльних, шліфувальних або 
полірувальних) 

28.49.12 Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів 
твердих подібних; машини для нанесення гальванічного покриття 

шт р 

28.49.12.00.10 Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих 
подібних 

шт м, р 

28.49.12.10 Верстати багатоопераційні з ручним переналагодженням (зміною операцій) для оброблення дерева, 
корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і аналогічних твердих матеріалів 

шт р 

28.49.12.20 Верстати багатоопераційні з автоматичним переналагодженням (зміною операцій) для оброблення 
дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і аналогічних твердих матеріалів 

шт р 

28.49.12.33 Верстати пиляльні зі стрічковою пилкою для оброблення дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас 
твердих та аналогічних твердих матеріалів 

шт м, р 

28.49.12.35 Верстати пиляльні з дисковою пилкою для оброблення дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і 
аналогічних твердих матеріалів 

шт р 

28.49.12.37 Верстати пиляльні інші для оброблення дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і аналогічних 
твердих матеріалів (крім верстатів, обладнаних стрічковими та дисковими пилками) 

шт р 

28.49.12.50 Верстати стругальні, фрезерувальні або стругально-калювальні для оброблення дерева, корка, кості, 
ебоніту, пластмас твердих і аналогічних твердих матеріалів 

шт м, р 

28.49.12.63 Верстати шліфувальні, піскоструминні або верстати полірувальні для оброблення дерева, корка, кості, 
ебоніту, пластмас твердих і аналогічних твердих матеріалів 

шт р 

28.49.12.65 Верстати згинальні та складальні для оброблення дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і 
аналогічних твердих матеріалів 

шт р 

28.49.12.67 Верстати свердлувальні та довбальні для оброблення дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і 
аналогічних твердих матеріалів 

шт р 
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вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.49.12.75 Верстати розколювальні, лущильні або дробарки для оброблення дерева, корка, кості, ебоніту, 

пластмас твердих і аналогічних твердих матеріалів 
шт м, р 

28.49.12.79 Верстати для оброблення дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і аналогічних твердих 
матеріалів, н.в.і.у. 

шт м, р 

28.49.12.83 Машини й апарати для нанесення гальванічного покриття, для електролізу або електрофорезу кг м, р 

28.49.12.87 Преси для виробництва деревостружкових або деревоволокнистих плит або плит з інших волокнистих 
матеріалів, інші машини зі спеціальними функціями для оброблення деревини або корка 

шт м, р 

28.49.21 Пристрої для кріплення інструментів та голівки саморозкривні різенарізні для верстатів кг м, р (∑) 

28.49.21.10 Оправки, патрони цангові, втулки для кріплення інструменту до верстатів та для ручного інструменту кг р 

28.49.21.30 Пристрої для кріплення інструменту для верстатів токарних (крім оправок, патронів цангових, втулок) кг р 

28.49.21.40 Пристрої для кріплення інструменту, різьбонарізні саморозкривні головки та пристрої для кріплення 
деталей, що використовуються виключно або в основному для виробництва напівпровідникових злитків 
або пластин, напівпровідникових пристроїв, електронних інтегрованих схем або дисплеїв з плоскими 
панелями 

тис.грн р 

28.49.21.40А Пристрої для кріплення інструменту, різьбонарізні саморозкривні головки та пристрої для кріплення 
деталей, що використовуються виключно або в основному для виробництва напівпровідникових злитків 
або пластин, напівпровідникових пристроїв, електронних інтегрованих схем або дисплеїв з плоскими 
панелями 

кг р 

28.49.21.50 Пристрої для кріплення інструменту, н.в.і.у. кг р 

28.49.21.70 Різьбонарізні саморозкривні головки для верстатів та для ручного інструменту кг р 

28.49.22 Пристрої для кріплення деталей на верстатах кг м, р (∑) 

28.49.22.30 Затискні пристрої та арматура спеціального призначення; комплекти стандартних затискних 
пристроїв і арматури для верстатів та для ручного інструменту 

кг р 
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вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.49.22.50 Пристрої для кріплення деталей для верстатів токарних (крім затискних пристроїв і арматури 

спеціального призначення, комплектів стандартних затискних пристроїв і арматури) 
кг р 

28.49.22.70 Пристрої для кріплення деталей до верстатів та для ручного інструменту (крім для верстатів 
токарних, затискних пристроїв та арматури спеціального призначення, комплектів стандартних 
затискних пристроїв і арматури) 

кг р 

28.49.23 Головки ділильні та пристрої спецiальнi для верстатiв iншi    

28.49.23.50 Головки ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів та ручного інструменту кг р 

28.49.24 Частини та пристрої до верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих 
пластмас і матеріалів твердих подібних 

тис.грн м, р (∑) 

28.49.24.30 Частини до верстатів, зазначених за позицією 28.49.11 (для обробки каменю, кераміки, бетону, 
азбестоцементу, аналогічних матеріалів чи для холодного оброблення скла) 

тис.грн р 

28.49.24.50 Частини до верстатів, зазначених за позицією 28.49.12 (для оброблення дерева, корка, кістки, ебоніту, 
твердих пластмас, аналогічних твердих матеріалів) 

тис.грн р 

28.49.99 Роботи, як частина виробництва верстатів інших, виконані підрядником   

28.91 Машини та устатковання для металургії 

28.91.11 Конвертери, ковшi, виливницi та машини ливарнi; стани прокатні шт р (∑) 

28.91.11.30 Конвертери і машини ливарні, виливниці й ковші, що використовуються в металургії та в ливарному 
виробництві 

шт м, р 

28.91.11.30.А Конвертери і машини ливарні, виливниці й ковші, що використовуються в металургії та в ливарному 
виробництві 

тис.грн м, р 

28.91.11.53 Стани трубопрокатні; стани гарячої прокатки та комбіновані стани гарячої та холодної прокатки шт р 
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Періодич- 
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1 2 3 4 
28.91.11.57 Стани холодної прокатки металів шт р 

28.91.12 Частини машин і устатковання для металургії; частини станів прокатних тис.грн р (∑) 

28.91.12.30 Частини до конвертерів і машин ливарних, виливниць і ковшів, що використовуються в металургії та в 
ливарному виробництві 

тис.грн м, р 

28.91.12.50 Валки до прокатних станів  шт м, р 

28.91.12.50.А Валки до прокатних станів  тис.грн р 

28.91.12.70 Частини до прокатних станів, крім валків тис.грн м, р 

28.91.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для металургії, виконані підрядником   

28.92 Машини і устатковання для добувної промисловості та будівництва 

28.92.11 Підйомники, елеватори та конвеєри безперервної дiї для пiдземних робiт   

28.92.11.00 Підйомники, елеватори та конвеєри безперервної дiї для пiдземних робiт шт м, р 

28.92.11.00.А Підйомники, елеватори та конвеєри безперервної дiї для пiдземних робiт тис.грн м, р 

28.92.12 Машини врубовi для добування вугiлля або гiрських порiд, машини тунелепрохiдницькі; 
машини бурильні або прохідницькі інші 

шт р (∑) 

28.92.12.А Машини врубовi для добування вугiлля або гiрських порiд, машини тунелепрохiдницькі; 
машини бурильні або прохідницькі інші 

тис.грн м, р 

28.92.12.33 Машини врубові для добування вугілля або гірських порід, машини тунелепрохідницькі, самохідні шт р 

28.92.12.35 Машини врубові для добування вугілля або гірських порід, машини тунелепрохідницькі, інші (крім 
самохідних) 

шт м, р 
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28.92.12.53 Машини бурильні та прохідницькі самохідні шт м, р 

28.92.12.55 Машини бурильні та прохідницькі інші (уключаючи стаціонарні платформи, застосовувані для 
розвідування або експлуатації родовищ нафти чи природного газу), крім самохідних 

шт м, р 

28.92.21 Бульдозери самохідні та бульдозери універсальні шт р (∑) 

28.92.21.30 Бульдозери гусеничні (крім колісних) шт р 

28.92.21.50 Бульдозери колісні (крім гусеничних) шт р 

28.92.22 Грейдери та планувальники самохідні   

28.92.22.00 Автогрейдери і планувальники шт р 

28.92.23 Скрепери самохідні   

28.92.23.00 Автоскрепери шт р 

28.92.24 Машини трамбувальнi та котки дорожнi, самохідні   

28.92.24.00 Самохідні машини для ущільнення ґрунту й аналогічні машини шт р 

28.92.25 Навантажувачi одноківшевi фронтальнi самохідні шт м, р (∑) 

28.92.25.А Навантажувачi одноківшевi фронтальнi самохідні тис.грн р 

28.92.25.30 Навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт шт р 

28.92.25.50 Навантажувачі колісні, навантажувачі одноківшові гусеничні, фронтальні одноківшові навантажувачі шт р 

28.92.26 Екскаватори одноківшеві механічні самохідні, екскаватори та навантажувачi одноківшеві 
повноповоротні, крім навантажувачів одноківшевих фронтальних 

  

28.92.26.00 Екскаватори самохідні, інші машини з обертанням верхньої частини на 360° шт м, р 
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28.92.26.00.А Екскаватори самохідні, інші машини з обертанням верхньої частини на 360° тис.грн р 

28.92.27 Екскаватори одноківшеві механічні самохідні, екскаватори та навантажувачi одноківшеві, інші; 
машини й устатковання самохідні інші для добувної промислововсті 

шт р (∑) 

28.92.27.30 Екскаватори тощо самохідні, н.в.і.у. шт м, р 

28.92.27.30.А Екскаватори тощо самохідні, н.в.і.у. тис.грн р 

28.92.27.50 Землерийні машини та машини для виймання ґрунту, самохідні, н.в.і.у. шт р 

28.92.28 Вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi   

28.92.28.00 Відвали для всіх видів будівельного обладнання кг р 

28.92.29 Автомобілі-самоскиди для використання на бездоріжжі   

28.92.29.00 Автомобілі-самоскиди для використання поза шляховою мережею шт р 

28.92.30 Машини й устатковання для виймання ґрунту інші шт м, р (∑) 

28.92.30.А Машини й устатковання для виймання ґрунту інші тис.грн м, р 

28.92.30.10 Обладнання для забивання та витягування паль шт р 

28.92.30.30 Снігоочисники плужні й роторні шт р 

28.92.30.50 Ручні та призначені для буксування машини й обладнання для трамбування або ущільнення (крім 
самохідного) 

шт р 

28.92.30.70 Скрепери, машини землерийні, для виймання ґрунту, видобувні несамохідні шт р 

28.92.30.90 Машинне обладнання зі спеціальними функціями для громадських робіт, будівництва або аналогічних 
робіт 

шт р 
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28.92.40 Машини для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, 

каменю, руд і речовин мінеральних інших 
шт м, р (∑) 

28.92.40.А Машини для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, 
каменю, руд і речовин мінеральних інших 

тис.грн м, р 

28.92.40.30 Машинне обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, 
змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин; крім 
бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, обладнання для змішування мінеральних копалин з бітумом  

шт р 

28.92.40.50 Бетонозмішувачі чи розчинозмішувачі шт р 

28.92.40.70 Машинне обладнання для змішування мінеральних копалин з бітумом шт р 

28.92.50 Трактори гусеничні   

28.92.50.00 Трактори гусеничні (крім тракторів колісних) шт р 

28.92.61 Частини машин бурильних, прохiдницьких, машин для виймання ґрунту; частини кранів тис.грн м, р (∑) 

28.92.61.30 Частини машин бурильних чи прохідницьких тис.грн р 

28.92.61.50 Частини землерийного обладнання, суднових дериків, кранів, ферм підіймальних пересувних, крім 
черпаків, ковшів, грейферів, гаків та захватів, відвалів (усі види будівельного обладнання), частини для 
машин бурильних чи прохідницьких 

тис.грн р 

28.92.62 Частини машин для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, 
каменю, руд і речовин мінеральних інших 

  

28.92.62.00 Частини машин, зазначених за позиціями 28.92.40, 28.99.39.53 тис.грн м, р 

28.92.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для добувної промисловості та 
будівництва, виконані підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.93  Машини і устатковання для виготовлення продуктів харчових і напоїв, для перероблення тютюну 

28.93.11 Сепаратори відцентрові для відокремлення вершків   

28.93.11.00 Сепаратори для молока (вершкові) відцентрові шт м, р 

28.93.12 Машини й устатковання для оброблення та перероблення молока   

28.93.12.00 Машини для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та 
механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини) 

шт м, р 

28.93.13 Машини й устатковання для розмелювання чи оброблення зерна або сушених овочів, н.в.і.у.   

28.93.13.00 Обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для оброблення зернових чи сухих 
бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах 

шт м, р 

28.93.13.00.А Обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для оброблення зернових чи сухих 
бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах 

тис.грн м, р 

28.93.14 Машини й устатковання для виробництва вин, сидру, сокiв фруктових або напоїв подібних   

28.93.14.00 Преси, дробарки й аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків і аналогічних напоїв шт р 

28.93.15 Печi хлiбопекарськi неелектричні; устатковання непобутове для приготування чи підігрівання 
їжi 

шт м, р (∑) 

28.93.15.А Печi хлiбопекарськi неелектричні; устатковання непобутове для приготування чи підігрівання 
їжi 

тис.грн м, р 

28.93.15.30 Печі хлібопекарські неелектричні, уключаючи кондитерські шт р 

28.93.15.60 Не побутові перколятори та інші апарати для приготування кави та інших гарячих напоїв шт р 

28.93.15.80 Устаткування не побутове для приготування та підігрівання їжі (крім неелектричних тунельних печей, шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
печей хлібопекарських неелектричних, неелектричних перколяторів) 

28.93.16 Сушарки для продуктів сільськогоподарських   

28.93.16.00 Сушарки для оброблення сільськогосподарської продукції шляхом зміни температури шт м, р 

28.93.17 Машини й устатковання, н.в.і.у., для промислового перероблення чи виготовлення продуктiв 
харчових і напоїв (у т.ч. жирів та олій)  

шт р (∑) 

28.93.17.13 Обладнання промислове для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей неелектричних) шт м, р 

28.93.17.13.А Обладнання промислове для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей неелектричних) тис.грн м, р 

28.93.17.15 Обладнання промислове для виробництва або приготування макаронів, спагеті або подібних виробів шт м, р 

28.93.17.15.А Обладнання промислове для виробництва або приготування макаронів, спагеті або подібних виробів тис.грн м, р 

28.93.17.20 Обладнання промислове для виробництва або приготування кондитерських виробів, какао чи шоколаду шт м, р 

28.93.17.30 Обладнання промислове для цукрового виробництва шт. м, р 

28.93.17.30.А Обладнання промислове для цукрового виробництва тис.грн м, р 

28.93.17.40 Обладнання промислове для пивоварного виробництва шт м, р 

28.93.17.50 Обладнання промислове для перероблення м'яса або птиці шт м, р 

28.93.17.50.А Обладнання промислове для перероблення м'яса або птиці тис.грн м, р 

28.93.17.60 Обладнання промислове для перероблення фруктів, горіхів або овочів (крім обладнання для 
борошномельної промисловості або для оброблення зернових чи сухих бобових культур) 

шт м, р 

28.93.17.60.А Обладнання промислове для перероблення фруктів, горіхів або овочів (крім обладнання для 
борошномельної промисловості або для оброблення зернових чи сухих бобових культур) 

тис.грн м, р 

28.93.17.70 Інше обладнання для приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, н.в.і.у. шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.93.17.80 Обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів або олій шт м, р 

28.93.17.80.А Обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів або олій тис.грн м, р 

28.93.19 Машини й устатковання для підготування тютюну та виготовлення виробів тютюнових, н.в.і.у.   

28.93.19.00 Машини для підготовки або виготовлення тютюну шт р 

28.93.20  Машини для очищення, сортування або калiбрування насіння, зерна або культур бобових 
сушених 

  

28.93.20.00  Машини для очищення, сортування або калiбрування насіння, зерна або культур бобових сушених шт м, р 

28.93.20.00.А  Машини для очищення, сортування або калiбрування насіння, зерна або культур бобових сушених тис.грн м, р 

28.93.31 Частини машин і устатковання для виготовлення напоїв   

28.93.31.00 Частини до пресів, дробарок і аналогічних машин для виробництва вина, сидру, фруктових соків і 
аналогічних напоїв 

тис.грн р 

28.93.32 Частини машин і устатковання для виготовлення продуктів харчових   

28.93.32.00 Частини до машин, зазначених за позицією 28.93.17 (крім 28.93.17.80) тис.грн м, р 

28.93.33 Частини машин і устатковання для перероблення тютюну   

28.93.33.00 Частини до машин для підготовки або виготовлення тютюну тис.грн р 

28.93.34 Частини машин для очищення, сортування або калiбрування насіння, зерна або культур бобових 
сушених 

  

28.93.34.00 Частини до машин, зазначених за позиціями 28.93.13.00, 28.93.20 тис.грн м, р 

28.93.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для виготовлення продуктів харчових і   



 Розділ 28 Машини та устатковання, н.в.і.у. 
 

 459

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
напоїв, перероблення тютюну, виконані підрядником 

28.94  Машини і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 

28.94.11 Машини для екструдування, витягування, текстурування, рiзання штучних текстильних 
матерiалiв; машини для пiдготування волокон текстильних 

  

28.94.11.00 Машини для екструдування, витягування, текстурування чи різання матеріалів текстильних штучних, 
машини для підготовки волокон текстильних 

шт р 

28.94.12 Машини прядильнi; машини тростильні, крутильнi, мотальні   

28.94.12.00 Машини прядильні, тростильні або крутильні; машини шпулемотальні або мотальні шт р 

28.94.13 Верстати ткацькi   

28.94.13.00 Верстати ткацькі шт р 

28.94.14 Машини вʼязальні; машини вʼязально-прошивнi та машини подібні; машини тафтинговi шт р (∑) 

28.94.14.30 Машини кругловʼязальні шт р 

28.94.14.50 Машини плосковʼязальні, вʼязально-прошивні й машини основовʼязальні шт р 

28.94.14.70 Машини для одержання позументної нитки, тюлю, мережив, плетива тасьми або сіток; тафтингові 
машини 

шт р 

28.94.15 Устатковання допоміжне для використання разом із машинами для оброблення текстилю; 
машини для друкування на текстильних матеріалах 

кг м, р (∑) 

28.94.15.10 Обладнання допоміжне для використання з машинами, зазначеними за позиціями 28.94.11 –28.94.14  кг р 

28.94.15.30 Машини для друкування на текстильній основі (крім офсетних, флексографічних, високого друку, 
глибокого друку) 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.94.15.30.А Машини для друкування на текстильній основі (крім офсетних, флексографічних, високого друку, 

глибокого друку) 
кг р 

28.94.21 Машини і устатковання для промивання, чищення, віджимання, прасування, фарбування, 
намотування та подібних видів оброблення  пряжі текстильної та тканин; машини й 
устатковання для оброблення фетру 

  

28.94.21.10 Обладнання для виробництва або оброблення фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або 
за формою, уключаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів; болванки для 
виготовлення капелюхів 

кг р 

28.94.21.30 Машини та преси прасувальні, уключаючи преси для термофіксації матеріалів (крім каландрів) шт м, р 

28.94.21.50 Машини для миття, відбілювання або фарбування, уключаючи для віджимання й вібраційні та 
струшувальні механізми (крім побутових пральних машин або пральних машин для пралень) 

шт р 

28.94.21.70 Машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин шт р 

28.94.21.80 Машини, використовувані під час виробництва лінолеуму та інших покриттів підлоги, для нанесення 
клею на текстильну або іншу основу; машини для шліхтування тканин та остаточної обробки, 
просочування текстильних полотен, пряжі або готових текстильних виробів 

шт р 

28.94.22 Машини пральнi для пралень; машини для сухого чищення; машини сушильні місткістю більше 
10 кг 

шт м, р (∑) 

28.94.22.30 Машини пральні, побутові або для пралень місткістю понад 10 кг сухої білизни (уключаючи машини, що 
здійснюють прання і сушіння) 

шт р 

28.94.22.50 Машини для сухої чистки шт р 

28.94.22.70 Машини сушильні місткістю понад 10 кг сухої білизни шт р 

28.94.23 Сушарки відцентрові для одягу та білизни   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.94.23.00 Відцентрові сушарки для одягу шт р 

28.94.24 Машини швейнi, крiм машин брошурувальних і машин швейних побутових шт м, р (∑) 

28.94.24.30 Машини швейні промислові автоматичні (крім машин палітурних) шт р 

28.94.24.50 Машини швейні промислові інші (крім машин для переплітання, автоматичних машин) шт р 

28.94.30 Машини й устатковання для оброблення шкур і шкіри, для виробництва чи ремонту взуття та 
виробiв зі шкіри iнших 

шт р (∑) 

28.94.30.30 Обладнання для підготовки, дублення чи оброблення шкури або шкіри шт р 

28.94.30.50 Обладнання для виробництва або ремонту шкіряного взуття, уключаючи машини для двоїння 
(вирівнювання за товщиною різання тонкого шару) або для стоншення (спускання) країв, машини для 
розкрою шкіри, перфораційні та проколювальні машини, крім швейних машин 

шт р 

28.94.30.70 Обладнання для виробництва або ремонту виробів зі шкур, шкіри, н.в.і.у. шт р 

28.94.40 Машини швейнi побутовi   

28.94.40.00 Машини швейні побутові, крім меблів, основ та кришок, спеціально призначених для швейних машин шт р 

28.94.51 Частини та приладдя до машин для ткацтва та прядіння   

28.94.51.10 Частини до машин, зазначених за позицією 28.94.11  або 28.94.12, або до їх допоміжного обладнання тис.грн р 

28.94.51.30 Веретена, веретенні рогатки, кільця прядивні та кільцеві бігунки кг р 

28.94.51.50 Частини до ткацьких машин (верстатів) або до їхнього допоміжного обладнання (уключаючи човники, 
берда, ремізки та ремізні рамки) 

тис.грн р 

28.94.51.70 Частини до машин, зазначених за позицією 28.94.14, або до їхнього допоміжного обладнання тис.грн р 

28.94.52 Частини машин і устатковання для інших операцій текстильного, швейного та шкіряного   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
виробництва 

28.94.52.10 Частини до машин пральних, побутових або для пралень (уключаючи машини, що здійснюють прання і 
сушіння) 

тис.грн р 

28.94.52.20 Частини до машин, зазначених за позиціями 28.94.21 (крім 28.94.21.10), 28.94.22.50, 28.94.22.70, 
27.51.13.70 

тис.грн м, р 

28.94.52.30 Голки до швейних машин кг р 

28.94.52.60 Тумбочки, столи та кришки, для швейних машин, їх частини, інші частини швейних машин. тис.грн м, р 

28.94.52.80 Частини до обладнання для підготовки, дублення чи оброблення шкури або шкіри, для виробництва або 
ремонту шкіряного взуття або інших виробів зі шкур, шкіри (крім швейних машин) 

тис.грн р 

28.94.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, 
хутряних і шкіряних виробів, виконані підрядником 

  

28.95 Машини і устатковання для виробництва паперу та картону 

28.95.11 Машини й устатковання для виробництва паперу та картону, крім їх частин шт м, р (∑) 

28.95.11.А Машини й устатковання для виробництва паперу та картону, крім їх частин тис.грн м, р 

28.95.11.13 Машини для виготовлення целюлозно-паперової маси із матеріалів целюлозно-волокнистих шт р 

28.95.11.15 Машини для виробництва паперу або картону шт р 

28.95.11.17 Машини для оброблення паперу або картону шт р 

28.95.11.33 Машини комбіновані накатно-різальні та перемотувальні для паперу або картону (крім машин та 
пристроїв для розрізування паперу на поздовжні стрічки) 

шт р 

28.95.11.35 Машини поздовжньо-різальні або поперечно-різальні для паперу або картону (крім машин та пристроїв 
для розрізування паперу на поздовжні стрічки, машин комбінованих накатно-різальних та 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
перемотувальних) 

28.95.11.37 Машини гільйотинні паперо- та картонорізальні (крім машин та пристроїв для розрізування паперу на 
поздовжні стрічки, машин комбінованих накатно-різальних та перемотувальних, машин поздовжньо-
різальних або поперечно-різальних) 

шт р 

28.95.11.40 Машини різальні інші для паперу або картону шт р 

28.95.11.50 Машини для виготовлення пакетів, мішків, конвертів з паперу або картону шт р 

28.95.11.60 Машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або аналогічної тари з паперу 
або картону (крім машин для формування виробів з паперової маси, паперу або картону) 

шт р 

28.95.11.70 Машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону (уключаючи упакування для яєць, 
коробки для кондитерських виробів або упакування для туристів, для іграшок) 

шт р 

28.95.11.90 Машини інші для виготовлення паперової маси, паперу або картону, н.в.і.у. шт р 

28.95.12 Частини машин і устатковання для виробництва паперу та картону тис.грн м, р (∑) 

28.95.12.30 Частини до машин для виготовлення целюлозно-паперової маси із матеріалів целюлозно-волокнистих тис.грн р 

28.95.12.50 Частини до машин, зазначених за позиціями  28.95.11.15, 28.95.11.17, н.в.і.у., для виробництва або 
оброблення паперу чи картону 

тис.грн р 

28.95.12.70 Частини до різальних машин, машин для виготовлення пакетів, мішків, конвертів, картонних коробок, 
ящиків, труб, барабанів або аналогічної тари; машин для формування виробів з паперової маси, паперу 
або картону 

тис.грн р 

28.95.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для виробництва паперу та картону, 
виконані підрядником 

  

28.96  Машини і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 

28.96.10 Машини й устатковання, н.в.і.у., для оброблення пластмас і гуми або для виробництва виробів з шт м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
цих матеріалів 

28.96.10.А Машини й устатковання, н.в.і.у., для оброблення пластмас і гуми або для виробництва виробів з 
цих матеріалів 

тис.грн м, р 

28.96.10.10 Машини інжекційно-ливарні для оброблення гуми або пластмас чи виготовлення продукції з гуми або 
пластмас 

шт р 

28.96.10.30 Екструдери для обробки гуми або пластмас чи виготовлення продукції з гуми або пластмас шт р 

28.96.10.40 Машини для видувного лиття гуми або пластмас чи виготовлення продукції з гуми або пластмас шт р 

28.96.10.50 Машини для вакуумного лиття та термоформовки гуми або пластмас чи виготовлення продукції з гуми 
або пластмас 

шт р 

28.96.10.60 Машини для лиття чи відновлення протекторів пневматичних шин шт р 

28.96.10.73 Преси інші тощо для лиття або формування гуми або пластмас, н.в.і.у. шт р 

28.96.10.75 Машини тощо для лиття або формування гуми або пластмас, н.в.і.у. шт р 

28.96.10.82 Машини для оброблення реакційних смол шт р 

28.96.10.84 Машини для виготовлення продукції з пінопласту, піногуми й аналогічних пористих матеріалів (крім 
машин для оброблення реакційних смол) 

шт р 

28.96.10.91 Подрібнювальне обладнання для оброблення гуми або пластмас шт р 

28.96.10.93 Мішальні машини для підготовки гуми або пластмас шт р 

28.96.10.95 Машини для різання, відшарування та зачистки для оброблення гуми або пластмас чи виготовлення 
продукції з цих матеріалів 

шт р 

28.96.10.97 Машини інші для оброблення гуми або пластмас чи виготовлення продукції з цих матеріалів, н.в.і.у. шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.96.20 Частини машин і устатковання, н.в.і.у., для оброблення пластмас і гуми або для виробництва 

виробів з цих матеріалів 
  

28.96.20.00 Частини (крім засобів для лиття) до машин для оброблення гуми або пластмас та виготовлення 
продукції з цих матеріалів 

тис.грн м, р 

28.96.99 Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми, 
виконані підрядником 

  

28.99  Машини і устатковання спеціального призначення інші, н.в.і.у. 

28.99.11 Машини й устатковання палітурні, у т.ч. машини брошурувальні шт м, р (∑) 

28.99.11.А Машини й устатковання палітурні, у т.ч. машини брошурувальні тис.грн м, р 

28.99.11.10 Фальцювальні машини шт р 

28.99.11.30 Машини для підбирання та комплектування брошур та книжкових блоків шт р 

28.99.11.50 Машини зшивні, дротошвейні та для з'єднання дротяними скобами, уключаючи машини, що можуть 
використовуватися для виробництва картонних ящиків або аналогічної продукції, крім машин для 
скріплення (степлерів), використовуваних на підприємствах для ведення документації, для виробництва 
картонних ящиків 

шт р 

28.99.11.70 Машини для безниткового з'єднання книжкових блоків шт р 

28.99.11.90 Палітурне обладнання інше шт р 

28.99.12 Машини, прилади й устатковання для набору, пiдготування чи виготовлення друкарських форм, 
кліше, пластин 

  

28.99.12.00 Машини, апарати й устаткування для набору, підготовки або виготовлення друкарських форм і 
пластин 

шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.99.13 Машини офсетного друку, крім машин офсетних офісних   

28.99.13.30 Машини для офсетного друку рулонні шт р 

28.99.13.90 Машини для офсетного друку інші шт р 

28.99.14 Машини й устатковання друкарські інші, крім машин і устатковання подібних офісних шт м, р (∑) 

28.99.14.А Машини й устатковання друкарські інші, крім машин і устатковання подібних офісних тис.грн м, р 

28.99.14.10 Машини для високого друку рулонні (крім для флексографічного друку) шт р 

28.99.14.30 Машини для флексографічного друку шт р 

28.99.14.50 Машини для глибокого друку шт р 

28.99.14.90 Устаткування друкарське інше, н.в.і.у. (крім машин для друкування конторських) шт р 

28.99.20 Машини та прилади, призначені виключно або переважно для виробництва зливків і пластин 
напівпровідникових, пристроїв напіпровідникових, електронних інтегральних схем і дисплеїв з 
плоскими панелями 

шт м, р (∑) 

28.99.20.20 Обладнання й апаратура, що використовуються виключно або в основному для виробництва 
напівпровідникових зливків або пластин 

шт р 

28.99.20.40 Обладнання й апаратура для виробництва напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральних 
схем (крім верстатів для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу з використанням 
ультразвукових процесів) 

шт р 

28.99.20.60 Обладнання й апаратура, що використовуються виключно або в основному для виробництва дисплеїв з 
плоскими панелями 

шт р 

28.99.31 Сушарки для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарки промислові, н.в.і.у. шт м, р (∑) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.99.31.А Сушарки для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарки промислові, н.в.і.у. тис.грн м, р 

28.99.31.30 Сушарки для деревини, паперу, паперової маси або картону шт р 

28.99.31.50 Сушарки промислові (крім сушарок для сільськогосподарської продукції, деревини, паперу, паперової 
маси або картону) 

шт р 

28.99.32 Каруселі, гойдалки, тири та атракціони інші   

28.99.32.00 Каруселі, гойдалки, тири та атракціони інші тис.грн р 

28.99.39 Устатковання стартове для апаратів літальних; механізми зупинення палубні чи пристрої 
подібні; устатковання для балансування шин; машини й устатковання спеціального 
призначення, н.в.і.у. 

шт м, р 

28.99.39.А Устатковання стартове для апаратів літальних; механізми зупинення палубні чи пристрої 
подібні; устатковання для балансування шин; машини й устатковання спеціального 
призначення, н.в.і.у. 

тис.грн м, р 

28.99.39.05 Машини (крім роботів) зі спеціальними функціями для обробки металів шт р 

28.99.39.10 Обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їхні частини шт р 

28.99.39.15 Машини та механічні пристрої (крім роботів) зі спеціальними функціями для змішування, 
перемішування, подрібнення, розмелювання, грохочення, просіювання, гомогенізації, емульгування або 
розмішування 

шт р 

28.99.39.20 Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок 
чи газорозрядних ламп у скляних колбах 

шт р 

28.99.39.25 Гідравлічне пересувне кріплення для шахт шт р 

28.99.39.30 Машини для виробництва або гарячого оброблення скла або скляних виробів шт р 



 Розділ 28 Машини та устатковання, н.в.і.у. 
 

 468

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.99.39.35 Промислові роботи з багатьма функціями (крім роботів, розроблених для виконання окремої функції, 

наприклад, підіймання, переміщення, навантаження та розвантаження вантажів) 
шт р 

28.99.39.40 Центральні системи змащування шт р 

28.99.39.45 Обладнання та апаратура, що використовуються виключно або в основному для: а) виробництва або 
ремонту масок або візирів; b) монтажу напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральаних 
схем, та с) підіймання, переміщення, навантаження та розвантаження напівпровідникових зливків або 
пластин, напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральних схем, дисплеїв з плоскими 
панелями 

шт р 

28.99.39.50 Машини для виробництва канатів, тросів або кабелів шт р 

28.99.39.53 Обладнання для оброблення ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин, н.в.і.у. шт р 

28.99.39.55 Інші машини та механічні пристрої, зазначені у розділі 28, н.в.і.у. шт р 

28.99.39.65 Пристрої для злету літальних апаратів та їхні частини; пристрої для посадки літальних апаратів на 
палубу й аналогічні апарати і пристрої та їхні частини; для цивільної авіації 

кг р 

28.99.39.65.V Пристрої для злету літальних апаратів та їхні частини; пристрої для посадки літальних апаратів на 
палубу й аналогічні апарати і пристрої та їхні частини; крім цивільної авіації 

кг м, р 

28.99.39.70 Машини та пристрої зрівноважувальні (балансувальні) для механічних частин кг р 

28.99.39.70.А Машини та пристрої зрівноважувальні (балансувальні) для механічних частин шт р 

28.99.40 Частини машин і устатковання друкарських і палітурних   

28.99.40.00 Частини до обладнання друкарського, уключаючи палітурне тис.грн р 

28.99.51 Частини машин і апаратів, призначених виключно або переважно для виробництва зливків чи 
пластин напівпровідникових, пристроїв напіпровідникових, схем електронних інтегральних і 
дисплеїв з плоскими панелями 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
28.99.51.00 Частини до обладнання й апаратури, що використовуються виключно або в основному для виробництва 

напівпровідникових злитків або пластин, напівпровідникових пристроїв, електронних інтегральних схем 
або дисплеїв з плоскими панелями; виробництва або ремонту масок або візирів; монтажу 
напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральних схем та підіймання, переміщення, 
навантаження та розвантаження напівпровідникових злитків або пластин, напівпровідникових 
пристроїв або електронних інтегральних схем, дисплеїв з плоскими панелями (крім пристроїв для 
кріплення інструмента, різьбонарізних саморозкривних головок, пристроїв для кріплення деталей та 
вузлів та деталей до верстатів, що функціонують з використанням ультразвукових процесів) 

тис.грн м, р 

28.99.52 Частини машин і утстатковання спеціального призначення, інших тис.грн м, р (∑) 

28.99.52.30 Частини до машин для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-
променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах, машин для виробництва або гарячого 
оброблення скла або скляних виробів, крім форм для виготовлення скла  

тис.грн р 

28.99.52.80 Частини до машин та механічних пристроїв спеціального призначення, зазначених за позицією 
28.92.30.90, 28.93.17.80, 28.99.39.05, 28.99.39.15, 28.99.39.25, 28.99.39.35, 28.99.39.40, 28.99.39.50, 
28.99.39.55 

тис.грн р 

28.99.99 Роботи, як частина виробництва машин і утстатковання спеціального призначення інших, 
н.в.і.у., виконані підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
29.10 Засоби автотранспортні 

29.10.11 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним 
рухом поршня, з робочим об’ємом циліндрів двигуна 1000 см3 і менше, для засобів 
автотранспортних 

  

29.10.11.00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним рухом поршня, з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна 1000 см3 і менше, для засобів автотранспортних (наземного 
транспорту, крім рухомого складу трамвайного або залізничного, крім двигунів для мотоциклів) 

шт р 

29.10.12 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним 
рухом поршня, з робочим об’ємом циліндрів двигуна більше 1000 см3, для засобів 
автотранспортних  

  

29.10.12.00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним рухом поршня, з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна більше 1000 см3, для засобів автотранспортних (наземного 
транспорту, крім рухомого складу трамвайного або залізничного, крім двигунів для мотоциклів) 

шт м, р 

29.10.13 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення для засобів 
автотранспортних 

  

29.10.13.00 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення (дизелі або напівдизелі), для 
засобів автотранспортних (крім рухомого складу трамвайного або залізничного)  

шт р 

29.10.21 Засоби автотранспортні легкові з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, 
з робочим об’ємом циліндрів двигуна 1500 см3 і менше, нові 

  

29.10.21.00 Транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна 1500 см3  і менше, нові 

шт м, р 

29.10.21.00.01 З транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і з робочим 
об’ємом циліндрів двигуна 1500 см3  і менше, нових – складання 

шт р 



Розділ 29 Засоби автотранспортні, причепи та напівпричепи 
 

 475

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
29.10.22  Засоби автотранспортні легкові з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, 

з робочим об'ємом циліндрів двигуна більше 1500 см3, нові 
шт м, р (Σ) 

29.10.22.00.01 Із засобів автотранспортних легкових з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і з 
робочим об'ємом циліндрів двигуна  більше 1500 см3, нових – складання 

шт р 

29.10.22.30 Автомобілі легкові з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння і з робочим об’ємом циліндрів 
більше 1500 см3 (уключаючи автофургони житлові з робочим об’ємом циліндрів більше 3000 см3), крім 
автомобілів для перевезення 10 осіб і більше, снігоходів, гольфокартів та подібних транспортних 
засобів) 

шт м, р 

29.10.22.50 Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-
поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна більше 1500 см3, але не більше 3000 
см3 

шт р 

29.10.23  Засоби автотранспортні легкові з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із 
запалюванням від стиснення (дизелями або напівдизелями), нові 

шт м, р (Σ) 

29.10.23.00.01 Із засобів автотранспортних легкових з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням 
від стиснення (дизелями або напівдизелями), нових – складання 

шт р 

29.10.23.10 Автомобілі легкові з дизельними або напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння і з робочим 
об’ємом циліндрів 1500 см3 і менше (крім автомобілів для перевезення 10 осіб і більше, снігоходів, 
гольфокартів та подібних транспортних засобів) 

шт р 

29.10.23.30 Автомобілі легкові з дизельними або напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння і з робочим 
об’ємом циліндрів більше 1500 см3, але не більше 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення 10 осіб і 
більше, автофургонів житлових, снігоходів, гольфокартів  та подібних транспортних засобів) 

шт м, р 

29.10.23.40 Автомобілі легкові з дизельними або напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння і з робочим 
об’ємом циліндрів більше 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення 10 осіб і більше, автофургонів 
житлових, снігоходів, гольфокартів та подібних  транспортних засобів) 

шт р 

29.10.23.53 Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелями або шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
напівдизелями) і з робочим об’ємом циліндрів більше 1500 см3, але не більше 2500 см3 

29.10.23.55 Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелями або 
напівдизелями) і з робочим об’ємом циліндрів більше 2500 см3 

шт р 

29.10.24  Засоби автотранспортні легкові для перевезення людей інші   

29.10.24.00 Засоби автотранспортні легкові для перевезення людей інші (крім автомобілів для перевезення 10 осіб і 
більше, снігоходів, гольфокартів та подібних транспортних засобів) 

шт м, р 

29.10.24.00.01 Із засобів автотранспортних легкових інших для перевезення людей (крім автомобілів для перевезення 
10 осіб і більше, снігоходів, гольфокартів та подібних транспортних засобів)– складання 

шт р 

29.10.30  Засоби автотранспортні для перевезення 10 і більше осіб   

29.10.30.00 Засоби автотранспортні для перевезення 10 і більше осіб шт м, р 

29.10.30.00.30 Автобуси з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння шт м, р 

29.10.30.00.31  З автобусів з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння – складання шт р 

29.10.30.00.09 Машинокомплекти шт р 

29.10.30.00.50 Автобуси з поршневими двигунами внутрішнього згоряння  з іскровим запалюванням і з робочим 
об’ємом циліндрів 2800 см3 і менше 

шт м, р 

29.10.30.00.51 З автобусів з поршневими двигунами внутрішнього згоряння  з іскровим запалюванням і з робочим 
об’ємом циліндрів 2800 см3 і менше – складання 

шт р 

29.10.30.00.60 Автобуси з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і з робочим 
об’ємом циліндрів більше 2800 см3 

шт м, р 

29.10.30.00.61 З автобусів з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і з робочим 
об’ємом циліндрів більше 2800 см3 – складання 

шт р 
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29.10.30.00.70 Тролейбуси шт м, р 

29.10.30.00.71 З тролейбусів – складання шт р 

29.10.41  Засоби автотранспортні вантажні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із  
запалюванням від стиснення (дизелями або напівдизелями), нові 

шт м, р (Σ) 

29.10.41.00.01 Із засобів автотранспортних вантажних з поршневими двигунами внутрішнього згоряння із  
запалюванням від стиснення (дизелями або напівдизелями), нових – складання 

шт р 

29.10.41.10 Автомобілі вантажні нові з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння 
вантажопідіймальністю 5 т і менше (крім автомобілів-самоскидів для використання поза шляховою 
мережею) 

шт м, р 

29.10.41.30 Автомобілі вантажні нові з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння 
вантажопідіймальністю більше 5 т, але не більше 20 т (уключаючи фургони, крім автомобілів-
самоскидів для використання поза шляховою мережею, тягачів)  

шт м, р 

29.10.41.40 Автомобілі вантажні нові з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелями  
або напівдизелями) вантажопідіймальністю більше 20 т (крім автомобілів-самоскидів для 
використання поза шляховою мережею) 

шт р 

29.10.42  Засоби автотранспортні вантажні з поршневими  двигунами внутрішнього згоряння з іскровим 
запалюванням; засоби автотранспортні вантажні інші, нові 

  

29.10.42.00 Засоби автотранспортні вантажні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровим 
запалюванням; засоби автотранспортні вантажні інші, нові 

шт м, р 

29.10.42.00.01 Із засобів автотранспортних вантажних з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровим 
запалюванням; засобів автотранспортних вантажних інших, нових – складання 

шт р 

29.10.43  Трактори-тягачі колісні для напівпричепів    

29.10.43.00 Трактори-тягачі колісні для напівпричепів  шт м, р 
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29.10.43.00.01 З тракторів-тягачів  колісних  для напівпричепів – складання шт р 

29.10.44  Шасі з установленими двигунами для засобів автотранспортних   

29.10.44.00 Шасі з двигунами для тракторів, автомобілів легкових та засобів автотранспортних інших, що 
призначені головним чином для перевезення людей, автомобілів вантажних та спеціальних (уключаючи 
гоночні автомобілі) 

шт м, р 

29.10.44.00.01 З шасі з двигунами для тракторів, автомобілів легкових та засобів автотранспортних інших, що 
призначені головним чином для перевезення людей, автомобілів вантажних та спеціальних (уключаючи 
гоночні автомобілі) – складання 

шт р 

29.10.51  Автокрани   

29.10.51.00 Автокрани шт м, р 

29.10.51.00.01 З автокранів – складання шт р 

29.10.52  Снігоходи, гольфкарти та засоби автотранспортні подібні інші, обладнані двигунами   

29.10.52.00 Транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу (снігоходи); спеціальні автомобілі 
для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф (гольфокарти) та подібні транспортні 
засоби 

шт м, р 

29.10.59  Засоби автотранспортні  спеціального призначення, н.в.і.у. шт м, р (Σ) 

29.10.59.30 Машини пожежні шт м, р 

29.10.59.30.01 З машин пожежних – складання шт р 

29.10.59.50 Автобетонозмішувачі шт р 

29.10.59.90 Засоби автотранспортні спеціального призначення інші, н.в.і.у. шт м, р 

29.10.99 Роботи, як частина виробництва засобів автотранспортних, виконані підрядником   
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29.20 Кузови (корпуси) засобів автотранспортних; причепи та напівпричепи 

29.20.10 Кузови (корпуси) засобів автотранспортних шт м, р (Σ) 

29.20.10.30 Кузови для автомобілів легкових та засобів автотранспортних інших, що є принципово призначеними 
для перевезення людей (уключаючи спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики 
для гри в гольф (гольфокарти); крім автомобілів для перевезення ≥ 10 осіб) 

шт р 

29.20.10.50 Кузови для автомобілів вантажних, фургонів, автобусів, тракторів, самоскидів, автомобілів 
спеціального призначення, автомобілів для перевезення ≥ 10 осіб (повністю зібрані та незібрані кузови) 

шт м, р 

29.20.21  Контейнери, призначені для перевезення вантажів одним або кількома видами транспорту   

29.20.21.00 Контейнери, спеціально розроблені та оснащені для транспортування вантажів одним чи декількома 
видами транспорту (уключаючи контейнери для перевезення рідин) 

шт м, р 

29.20.22 Причепи та напівпричепи житлові або для туризму  шт р (Σ) 

29.20.22.92 Причепи та напівпричепи, фургони житлові або для туризму вагою 1600 кг і менше шт р 

29.20.22.98 Причепи та напівпричепи, фургони житлові або для туризму вагою більше 1600 кг шт р 

29.20.23  Причепи та напівпричепи інші   

29.20.23.00 Причепи та напівпричепи інші для перевезення  вантажів (крім житлових або для туризму) шт м, р 

29.20.23.00.А Причепи та напівпричепи інші для перевезення вантажів (крім житлових або для туризму)  тис.грн р 

29.20.30 Вузли причепів, напівпричепів і засобів автотранспортних інших, не оснащених двигунами   

29.20.30.30 Шасі для причепів, напівпричепів та засобів транспортних інших, що не мають двигунів шт р 

29.20.30.50 Кузови для причепів, напівпричепів та засобів транспортних інших, що не мають двигунів шт м, р 

29.20.30.50.А Кузови для причепів, напівпричепів та засобів транспортних інших, що не мають двигунів тис.грн р 
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29.20.30.70 Вісі для причепів, напівпричепів та засобів транспортних інших, що не мають двигунів шт р 

29.20.30.90 Інші частини напівпричепів та засобів транспортних інших, що не мають двигунів (крім шасі, кузовів, 
вісей) 

тис.грн м, р 

29.20.40 Послуги з переобладнання, складання, оснащення засобів автотранспортних і роботи кузовні 
(корпусні) 

  

29.20.50 Послуги з оснащення автофургонів житлових, причепів і напівпричепів житлових   

29.20.99 Роботи, як частина виробництва кузовів (корпусів) засобів автотранспортних, причепів і 
напівпричепів, виконані підрядником 

  

29.31 Устатковання електричне та електронне для засобів автотранспортних  

29.31.10 Комплекти проводів для свічок запалювання двигунів та комплекти проводів інші, для засобів 
автотранспортних, апаратів літальних і суден 

  

29.31.10.00 Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та комплекти проводів інші для 
засобів транспортних, апаратів літальних та суден 

кг м, р 

29.31.21  Свічки запалювання; магнето запалювання; генератори постійного струму магнітоелектричні; 
маховики магнітні; розподільники; котушки запалювання 

  

29.31.21.30 Свічки запалювання шт м, р 

29.31.21.50 Магнето-запалювання; магнітоелектричні генератори постійного струму; маховики магнітні кг м, р 

29.31.21.70 Розподільники та котушки запалювання кг м, р 

29.31.22 Стартери та стартер-генератори подвійного призначення; генератори інші та устатковання інше кг м, р (Σ) 

29.31.22.30 Стартери та стартер-генератори подвійного призначення кг р 
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29.31.22.50 Генератори для двигунів внутрішнього згоряння (уключаючи генератори постійного і змінного струму; 

крім стартер-генераторів подвійного призначення) 
кг р 

29.31.22.70 Обладнання для двигунів внутрішнього згоряння інше, н.в.і.у. кг р 

29.31.23 Устатковання сигналізаційне електричне, склоочищувачі, двірники, антиобліднювачі та 
протизапітнювачі для засобів автотранспортних і мотоциклів 

  

29.31.23.10 Прилади освітлювальні або для візуальної сигналізації, використовувані на велосипедах, електричні або 
такі, що працюють від батарей  

шт р 

29.31.23.10.А Прилади освітлювальні або для візуальної сигналізації, використовувані на велосипедах, електричні або 
такі, що працюють від батарей  

кг р 

29.31.23.30 Електроустатковання сигналізації для захисту від крадіжки та пожежі та подібне устатковання для 
засобів автотранспортних  

шт р 

29.31.23.50 Електроустатковання звукової сигналізації для автомобілів та мотоциклів кг р 

29.31.23.70 Склоочищувачі, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню для автомобілів та мотоциклів кг р 

29.31.30 Частини устатковання електричного іншого для засобів автотранспортних і мотоциклів тис.грн. м, р (Σ) 

29.31.30.30 Частини до електроустатковання для пуску чи запалювання, генераторів та переривників для двигунів 
внутрішнього згоряння (позиції 29.31.21, 29.31.22) 

тис.грн м, р 

29.31.30.80 Частини до устатковання, зазначеного за позицією 29.31.23 тис.грн р 

29.31.99 Роботи, як частина виробництва устатковання електричного та електронного для засобів 
автотранспортних, виконані підрядником 

  

29.32 Вузли, деталі і приладдя, інші, для засобів автотранспортних  

29.32.10 Сидіння для засобів автотранспортних    
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
29.32.10.00 Сидіння для засобів автотранспортних  шт м, р 

29.32.20 Ремені безпеки, подушки безпеки, деталі та приладдя для кузовів (корпусів) засобів 
автотранспортних 

  

29.32.20.30 Ремені безпеки прив’язні  шт р 

29.32.20.50 Пневмоподушки із системою надування та їх  деталі тис.грн м, р 

29.32.20.90 Частини та приладдя до корпусів автомобілів (уключаючи кабіни), н.в.і.у. тис.грн м, р 

29.32.30 Вузли, деталі та приладдя, н.в.і.у., для засобів автотранспортних тис.грн м, р 

29.32.30.10 Бампери та їх  частини (уключаючи бампери з пластмаси) кг р 

29.32.30.20 Гальма та сервогальма та їх частини (крім накладок та колодок гальмових незібраних)  кг м, р 

29.32.30.33 Коробки передач та їх частини шт р 

29.32.30.36 Мости ведучі з диференціалом, мости не ведучі та їх частини  кг р 

29.32.30.40 Колеса ходові, їх частини та приладдя кг м, р 

29.32.30.50 Системи підвіски, їх частини (уключаючи амортизатори) шт м, р 

29.32.30.61 Радіатори для тракторів, легкових і вантажних автомобілів, автокранів, автомобілів пожежних, 
автобетономішалок, автомобілів прибиральних для доріг та поливомийних, автомобілів-майстерень, 
радіологічних автомобілів; їх частини 

шт м, р 

29.32.30.63 Глушники шуму, труби вихлопні, їх частини кг м, р 

29.32.30.65 Системи зчеплення та їх частини кг м, р 

29.32.30.67 Колеса рульові, колонки рульові та коробки рульових механізмів, їх частини кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
29.32.30.90 Інші частини, н.в.і.у., для засобів автотранспортних, зазначених за позиціями 28.30.10, 28.30.21, 

28.30.22, 28.30.23, 29.10.21, 29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 29.10.30, 29.10.41, 29.10.42, 29.10.43, 29.10.51, 
29.10.52, 29.10.59, їх частини 

тис.грн м, р 

29.32.91 Послуги підрядні зі складання повних конструктивних комплектів для засобів 
автотранспортних 

  

29.32.92 Послуги зі складання вузлів, деталей і приладдя для засобів автотранспортних, н.в.і.у.   

29.32.99 Роботи, як частина виробництва вузлів, деталей і приладдя інших для засобів 
автотранспортних, виконані підрядником 

  

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 
 

Розділ 30 
 

Засоби транспортні інші  



Розділ 30 Засоби транспортні інші 
 

 486

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.11 Судна та конструкції плавучі 

30.11.10 Кораблі військові к.в.т. м, р 

30.11.10.А Кораблі військові шт м, р 

30.11.21  Судна круїзні, екскурсійні та засоби плавучі подібні для перевезення людей; пороми всіх типів   

30.11.21.30 Круїзні плавучі засоби к.в.т. р 

30.11.21.30.А Круїзні плавучі засоби шт р 

30.11.21.50 Пороми всіх типів к.в.т. р 

30.11.21.50.А Пороми всіх типів шт р 

30.11.22  Танкери для перевезення сирої нафти, нафтопродуктів, хімічних продуктів, скраплених газів   

30.11.22.10 Танкери для транспортування сирої нафти к.в.т. р 

30.11.22.10.А Танкери для транспортування сирої нафти шт р 

30.11.22.30 Танкери для транспортування нафтопродуктів к.в.т. р 

30.11.22.30.А Танкери для транспортування нафтопродуктів шт р 

30.11.22.50 Танкери для транспортування хімічних  речовин к.в.т. р 

30.11.22.50.А Танкери для транспортування хімічних  речовин шт р 

30.11.22.70 Танкери для транспортування скраплених газів к.в.т. р 

30.11.22.70.А Танкери для транспортування скраплених газів шт р 

30.11.23  Судна рефрижераторні, крім танкерів   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.11.23 .00 Судна рефрижераторні, крім танкерів к.в.т. р 

30.11.23 .00.А Судна рефрижераторні, крім танкерів шт р 

30.11.24  Судна суховантажні   

30.11.24.10 Балкери (навалочники) к.в.т. р 

30.11.24.10.А Балкери (навалочники) шт р 

30.11.24.30 Судна вантажні для транспортування генерального вантажу к.в.т. р 

30.11.24.30.А Судна вантажні для транспортування генерального вантажу шт р 

30.11.24.50 Судна-контейнеровози к.в.т. р 

30.11.24.50.А Судна-контейнеровози шт р 

30.11.24.70 Ролкери к.в.т. р 

30.11.24.70.А Ролкери шт р 

30.11.24.90 Судна суховантажні інші к.в.т. р 

30.11.24.90.А Судна суховантажні інші шт р 

30.11.31 Судна риболовні; рибозаводи плавучі та судна інші для перероблення чи консервування рибних 
продуктів 

  

30.11.31.30 Судна промислові рибальські к.в.т. р 

30.11.31.30.А Судна промислові рибальські шт р 

30.11.31.50  Бази  рибообробні та судна iншi для перероблення чи консервування рибних продуктiв к.в.т. р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.11.31.50.А  Бази рибообробні та судна iншi для перероблення чи консервування рибних продуктiв шт р 

30.11.32  Буксири та судна-штовхачі   

30.11.32.00 Буксири та судна-штовхачі к.в.т. р 

30.11.32.00.А Буксири та судна-штовхачі шт р 

30.11.33  Земснаряди; маяки плавучі, крани плавучі; судна інші   

30.11.33.30 Земснаряди к.в.т. р 

30.11.33.30.А Земснаряди шт р 

30.11.33.50 Судна інші, не вантажні  к.в.т. р 

30.11.33.50.А Судна інші, не вантажні  шт р 

30.11.40 Платформи плавучі й занурювальні та інфраструктура   

30.11.40.30 Платформи плавучі й занурювальні к.в.т. р 

30.11.40.30.А Платформи плавучі й занурювальні шт р 

30.11.40.50 Інфраструктура для платформ плавучих і занурювальних шт р 

30.11.50 Конструкції плавучі інші (у т.ч. плоти, баки та цистерни плавучі, кофердами, пристані плавучі, 
буї та бакени) 

  

30.11.50.00  Конструкції плавучі інші (плоти, баки, цистерни плавучі, кесони, пристані плавучі, буї та бакени) шт р 

30.11.91  Послуги з модернізації (переобладнання) та реконструкції (відновлення) суден, платформ і 
конструкцій плавучих 

  

30.11.91.00 Послуги з модернізації (переобладнання) та реконструкції (відновлення) суден, платформ і конструкцій тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
плавучих 

30.11.92  Послуги з оснащення суден, платформ і конструкцій плавучих   

30.11.92.00 Послуги з оснащення суден, платформ і конструкцій плавучих тис.грн р 

30.11.99 Роботи, як частина будування суден і конструкцій плавучих, виконані підрядником   

30.12 Судна прогулянкові та спортивні 

30.12.11  Судна вітрильні (крім надувних) прогулянкові та спортивні, з допоміжним двигуном або без 
нього 

  

30.12.11.00 Судна вітрильні (крім надувних) прогулянкові та спортивні, з допоміжним двигуном або без нього шт м, р 

30.12.11.00.А Судна вітрильні (крім надувних) прогулянкові та спортивні, з допоміжним двигуном або без нього тис.грн р 

30.12.12 Судна прогулянкові та спортивні, надувні   

30.12.12.00  Судна прогулянкові та спортивні, надувні шт м, р 

30.12.12.00.А Судна прогулянкові та спортивні, надувні тис.грн р 

30.12.19 Судна прогулянкові та спортивні, інші; шлюпки веслові та каное шт м, р (Σ) 

30.12.19.А Судна прогулянкові та спортивні, інші; шлюпки веслові та каное тис.грн р  

30.12.19.30 Човни та яхти моторні прогулянкові або спортивні (крім човнів із забортним двигуном) шт м, р 

30.12.19.70 Судна прогулянкові або спортивні інші, н.в.і.у; човни веслові та каное шт м, р 

30.12.99 Роботи, як частина будування суден прогулянкових і спортивних, виконані підрядником    

30.20 Локомотиви залізничні та склад рухомий 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.20.11 Локомотиви залізничні з живленням від зовнішнього джерела електроенергії   

30.20.11.00  Локомотиви залізничні з живленням від зовнішнього джерела електроенергії шт м, р 

30.20.11.00.А Локомотиви залізничні з живленням від зовнішнього джерела електроенергії тис.грн р 

30.20.12 Локомотиви дизель-електричні   

30.20.12.00 Локомотиви дизель-електричні шт м, р 

30.20.13 Локомотиви залізничні інші; тендери локомотивів   

30.20.13.00 Локомотиви залізничні інші та тендери локомотивів шт р 

30.20.20 Вагони пасажирські самохідні залізничні або трамвайні, вагони вантажні та вагони-платформи, 
крім  засобів транспортних для технічного обслуговування і ремонту 

  

30.20.20.00 Вагони пасажирські самохідні залізничні або трамвайні, вагони вантажні, вагони-платформи (крім 
засобів транспортних для технічного обслуговування і ремонту)  

шт м, р 

30.20.31 Засоби транспортні для технічного обслуговування й ремонту залізничних і трамвайних  колій    

30.20.31.00 Засоби транспортні для технічного обслуговування й ремонту залізничних і трамвайних колій (ремонтні 
вагони, вагони-крани, вагони-шпалопідбивні, вирівнювачі колії, вагони контрольно-випробовувальні) 

шт м, р 

30.20.32 Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажні та вагони 
спеціалізовані інші  

  

30.20.32.00 Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажні та вагони спеціалізовані 
інші (крім засобів транспортних для технічного обслуговування й ремонту залізничних і трамвайних 
колій позиції 30.20.31.00) 

шт м, р 

30.20.32.00.А Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажні та вагони спеціалізовані 
інші (крім засобів транспортних для технічного обслуговування й ремонту залізничних і трамвайних 

тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
колій позиції 30.20.31.00) 

30.20.33 Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, несамохідні   

30.20.33.00 Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, несамохідні шт м, р 

30.20.40 Частини локомотивів залізничних, вагонів трамвайних моторних і рухомого складу; вироби 
кріпильні, арматура та їх частини; устатковання механічне для керування рухом 

  

30.20.40.30 Вузли та деталі до локомотивів залізничних, вагонів трамвайних моторних та рухомого складу (кузови, 
рами вагонні та локомотивні, системи гальмові, пристрої зчіпні, візки, вісі, колеса та колісні пари, 
букси, ресори і т.ін.) 

тис.грн м, р 

30.20.40.50 Обладнання механiчне (уключно електромеханiчне) сигналізаційне, забезпечення безпеки або контролю 
за рухом на автомобільних, рiчкових внутрішніх шляхах, спорудах для паркування та портових спорудах 
або на аеродромах 

кг р 

30.20.40.60 Прилади сигналізації механічні, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях, трамвайних 
коліях; частини механічних (уключно електромеханiчних) приладів сигналізації, забезпечення безпеки або 
контролю за рухом на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних і річкових шляхах, спорудах для 
паркування, портових спорудах або на аеродромах 

тис.грн м, р 

30.20.91 Послуги з відновлення й оснащення (“завершенняˮ) локомотивів залізничних, вагонів 
трамвайних моторних і складу рухомого  

  

30.20.91.00 Послуги з відновлення й оснащення (“завершенняˮ) локомотивів залізничних, вагонів трамвайних 
моторних та рейкового рухомого складу 

тис.грн м, р 

30.20.99 Роботи, як частина виробництва локомотивів залізничних і складу рухомого, виконані 
підрядником 

  

30.30 Апарати літальні повітряні та космічні, устатковання супутнє 

30.30.11 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням для апаратів літальних повітряних   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.30.11.00 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням авіаційні для цивільної авіації шт р 

30.30.11.00.V Двигуни поршневі внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням авіаційні, крім цивільної авіації шт м, р 

30.30.12 Двигуни турбореактивні та турбогвинтові   

30.30.12.00 Двигуни турбореактивні і турбогвинтові для цивільної авіації шт р 

30.30.12.00.V Двигуни турбореактивні і турбогвинтові, крім цивільної авіації шт м, р 

30.30.13 Двигуни реактивні, крім турбореактивних   

30.30.13.00 Двигуни реактивні для цивільної авіації, уключаючи прямоточні повітряно-реактивні двигуни, пульсуючі 
повітряно-реактивні двигуни, ракетні двигуни (крім турбореактивних, керованих ракет із силовими 
установками) 

шт р 

30.30.13.00.V Двигуни реактивні крім цивільної авіації, уключаючи прямоточні повітряно-реактивні двигуни, пульсуючі 
повітряно-реактивні двигуни, ракетні двигуни (крім турбореактивних, керованих ракет із силовими 
установками) 

шт м, р 

30.30.14 Тренажери наземні для льотного складу та їх частини   

30.30.14.00 Наземна апаратура для льотного навчання для цивільної авіації, її частини тис.грн р 

30.30.14.00.V Наземна апаратура для льотного навчання крім цивільної авіації, її частини тис.грн м, р 

30.30.15 Частини двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням для апаратів літальних 
повітряних 

  

30.30.15.00 Частини для двигунів авіаційних внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-
поступальним або обертовим рухом поршня, для цивільної авіації 

тис.грн р 

30.30.15.00.V Частини для двигунів авіаційних внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-
поступальним або обертовим рухом поршня, крім цивільної авіації 

тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.30.16 Частини двигунів турбореактивних та турбогвинтових    

30.30.16.00 Частини для двигунів турбореактивних і турбогвинтових для цивільної авіації тис.грн р 

30.30.16.00.V Частини для двигунів турбореактивних і турбогвинтових, крім цивільної авіації тис.грн м, р 

30.30.20 Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та апарати літальні інші, безмоторні   

30.30.20.00 Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани й апарати літальні безмоторні інші для цивільної 
авіації, (уключаючи кулі-зонди, метеорологічні кулі-пілоти та зонди, метеорологічні повітряні змії для 
підіймання метеорологічної апаратури, аналогічні пристрої) 

шт р 

30.30.20.00.V Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани й апарати літальні безмоторні інші, крім цивільної 
авіації, (уключаючи кулі-зонди, метеорологічні кулі-пілоти та зонди, метеорологічні повітряні змії для 
підіймання метеорологічної апаратури, аналогічні пристрої) 

шт м, р 

30.30.31 Вертольоти   

30.30.31.00 Вертольоти для цивільної авіації шт р 

30.30.31.00.V Вертольоти, крім цивільної авіації шт м, р 

30.30.32 Літаки та апарати літальні повітряні інші з масою порожнього спорядженого апарата не більше 
2000 кг 

  

30.30.32.00 Літаки й апарати літальні інші, масою порожнього обладнаного апарата до 2000 кг, для цивільної 
авіації 

шт р 

30.30.32.00.V Літаки й апарати літальні інші, масою порожнього обладнаного апарата до 2000 кг, крім цивільної 
авіації 

шт м, р 

30.30.33 Літаки та апарати літальні повітряні інші з масою порожнього спорядженого апарата більше 
2000 кг, але не більше 15000 кг 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.30.33.00 Літаки й апарати літальні інші, масою порожнього обладнаного апарата більше 2000 кг, але не більше 

15000 кг, для цивільної авіації 
шт р 

30.30.33.00.V Літаки й апарати літальні інші, масою порожнього обладнаного апарата більше 2000 кг, але не більше 
15000 кг, крім цивільної авіації 

шт м, р 

30.30.34 Літаки та апарати літальні повітряні інші з масою порожнього спорядженого апарата більше 
15000 кг 

  

30.30.34.00 Літаки й апарати літальні інші, масою порожнього обладнаного апарата більше 15000 кг, для цивільної 
авіації 

шт р 

30.30.34.00.V Літаки й апарати літальні інші, масою порожнього обладнаного апарата більше 15000 кг, крім 
цивільної авіації 

шт м, р 

30.30.40 Апарати літальні космічні (у т.ч. супутники) та ракети-носії космічні   

30.30.40.00 Апарати літальні космічні, супутники штучні та ракети-носії, для цивільної авіації кг р 

30.30.40.00.А Апарати літальні космічні, супутники штучні та ракети-носії, для цивільної авіації шт р 

30.30.40.00.V Апарати літальні космічні, супутники штучні та ракети-носії, крім цивільної авіації кг м, р 

30.30.40.00.VА Апарати літальні космічні, супутники штучні та ракети-носії, крім цивільної авіації шт м, р 

30.30.50 Частини апаратів літальних повітряних і космічних, інші   

30.30.50.10 Меблі для сидіння, використовувані для повітряних транспортних засобів, їхні частини для цивільної 
авіації 

тис.грн м, р 

30.30.50.10.V Меблі для сидіння, використовувані для повітряних транспортних засобів, їхні частини, крім цивільної 
авіації 

тис.грн м, р 

30.30.50.30 Гвинти і ротори, їх частини, для дирижаблів, дельтапланів та інших апаратів літальних безмоторних, 
вертольотів та літаків, для цивільної авіації 

тис.грн р 
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1 2 3 4 
30.30.50.30.V Гвинти і ротори, їх частини, для дирижаблів, дельтапланів та інших апаратів літальних безмоторних, 

вертольотів та літаків, крім цивільної авіації 
тис.грн м, р 

30.30.50.50 Шасі та їх частини, для дирижаблів, планерів, дельтапланів та інших апаратів літальних безмоторних, 
вертольотів та літаків, апаратів літальних космічних та ракет-носіїв, для цивільної авіації 

тис.грн р 

30.30.50.50.V Шасі та їх частини, для дирижаблів, планерів, дельтапланів та інших апаратів літальних безмоторних, 
вертольотів та літаків, апаратів літальних космічних та ракет-носіїв, крім цивільної авіації 

тис.грн м, р 

30.30.50.90 Частини для всіх типів літальних апаратів, крім гвинтів, роторів та шасі, для цивільної авіації тис.грн р 

30.30.50.90.V Частини для всіх типів літальних апаратів, крім гвинтів, роторів та шасі, крім цивільної авіації тис.грн м, р 

30.30.60 Послуги з капітального ремонту та переобладнання апаратів літальних повітряних і двигунів 
авіаційних 

  

30.30.60.30 Послуги з реконструкції двигунів літальних апаратів для цивільної авіації тис.грн р 

30.30.60.30.V Послуги з реконструкції двигунів літальних апаратів, крім цивільної авіації тис.грн м, р 

30.30.60.50 Послуги з реконструкції вертольотів для цивільної авіації тис.грн р 

30.30.60.50.V Послуги з реконструкції вертольотів, крім цивільної авіації тис.грн м, р 

30.30.60.70 Послуги з реконструкції літаків та інших літальних апаратів для цивільної авіації (крім реконструкції 
вертольотів та двигунів літальних апаратів) 

тис.грн р 

30.30.60.70.V Послуги з реконструкції літаків та інших літальних апаратів, крім цивільної авіації (крім реконструкції 
вертольотів та двигунів літальних апаратів) 

тис.грн м, р 

30.30.99 Роботи підрядні як частина виробництва літальних апаратів повітряних і космічних, 
устатковання супутнього 

  

30.40 Засоби транспортні військові 
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вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
30.40.10 Танки та засоби транспортні військові самохідні броньовані інші, їх частини    

30.40.10.00.10 Машини військові гусеничні шт м, р 

30.40.10.00.20 Машини військові спеціальні колісні  шт м, р 

30.40.10.00.30 Частини складові колісно-гусеничної техніки кг м, р 

30.40.10.00.80 Послуги з ремонту, технічного обслуговування і монтажу засобів транспортних військових тис.грн м, р 

30.40.10.00.90 Послуги з модернізації (переобладнання) та реконструкції (відновлення)  засобів транспортних 
військових 

тис.грн м, р 

30.40.99 Роботи, як частина виробництва засобів транспортних військових, виконані підрядником   

30.91 Мотоцикли 

30.91.11 Мотоцикли та велосипеди з допоміжним поршневим двигуном внутрішнього згоряння з 
робочим об’ємом циліндрів 50 см3 і менше 

  

30.91.11.00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном і з робочим об'ємом циліндрів 
двигуна 50 см3 і менше 

шт м, р 

30.91.12 Мотоцикли з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів більше 
50 см3 

  

30.91.12.00  Мотоцикли з двигуном внутрішнього згоряння із зворотно-поступальним рухом поршня і робочим 
об'ємом циліндрів двигуна більше 50 см3 

шт м, р 

30.91.12.00.А Мотоцикли з двигуном внутрішнього згоряння із зворотно-поступальним рухом поршня і робочим 
об'ємом циліндрів двигуна більше 50 см3 

тис.грн р 

30.91.13 Мотоцикли, н.в.і.у.; коляски мотоциклетні   
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30.91.13.00 Мотоцикли, н.в.і.у.; коляски мотоциклетні шт р 

30.91.20 Вузли та приладдя для мотоциклів і колясок мотоциклетних   

30.91.20.00 Частини та приладдя для мотоциклів і колясок мотоциклетних тис.грн м, р 

30.91.31 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним 
рухом поршня, з робочим об’ємом циліндрів 1000 см3 і менше, мотоциклетні 

  

30.91.31.00  Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним рухом поршня, з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна 1000 см3  і менше, мотоциклетні 

шт р 

30.91.32 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним 
рухом поршня, з робочим об’ємом циліндрів більше 1000 см3, мотоциклетні 

  

30.91.32.00  Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним рухом поршня, з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна більше 1000 см3, мотоциклетні 

шт р 

30.91.99 Роботи, як частина виробництва мотоциклів, виконані підрядником   

30.92 Велосипеди, коляски дитячі та інвалідні 
30.92.10  Велосипеди двоколісні та велосипеди інші, не обладнані двигуном   

30.92.10.00 Велосипеди двоколісні та велосипеди інші, не обладнані двигуном (уключаючи велосипеди триколісні для 
перевезення вантажів) 

шт м, р 

30.92.20  Коляски інвалідні, крім вузлів, деталей і приладдя для них шт м, р (Σ) 

30.92.20.30 Коляски інвалідні без двигуна або іншого механізму для пересування шт м, р 

30.92.20.90 Коляски інвалідні з двигуном або з іншим механізмом для пересування шт м, р 

30.92.30 Вузли, деталі та приладдя для велосипедів двоколісних та велосипедів інших, не обладнаних   
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двигуном, і колясок інвалідних 

30.92.30.10 Рами та вилки для велосипедів шт р 

30.92.30.10.А Рами та вилки для велосипедів тис.грн р 

30.92.30.60 Частини та приладдя для велосипедів двоколісних та велосипедів інших, не обладнаних двигуном (крім 
рам і вилок для велосипедів) 

тис.грн р 

30.92.30.70 Частини та приладдя для колясок інвалідних тис.грн р 

30.92.40 Коляски дитячі та їх частини   

30.92.40.30 Коляски дитячі шт м, р 

30.92.40.50 Частини колясок дитячих тис.грн р 

30.92.99 Роботи, як частина виробництва велосипедів, колясок дитячих та інвалідних, виконані 
підрядником 

  

30.99 Засоби та обладнання транспортне інше, н.в.і.у. 

30.99.10 Засоби й обладнання транспортне інше, н.в.і.у.   

30.99.10.00 Засоби транспортні несамохідні, уключаючи вагонетки виробничі, тачки, візки багажні, бункерні, ручні 
візки, що використовуються при грі в гольф (крім магазинних візків) 

шт р 

30.99.10.00.А Засоби транспортні несамохідні, уключаючи вагонетки виробничі, тачки, візки багажні, бункерні, візки 
ручні, що використовуються при грі в гольф (крім магазинних візків) 

тис.грн м, р 

30.99.99 Роботи, як частина виробництва засобів і обладнання транспортного іншого, н.в.і.у., виконані 
підрядником 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
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Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
31.00 Меблі для сидіння та їх частини; частини меблів 

31.00.11 Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом шт м, р (Σ) 

31.00.11.50 Меблі для сидіння, які обертаються, з регульованою висотою (крім меблів медичних, хірургічних, 
стоматологічних, ветеринарних і перукарських) 

шт м, р 

31.00.11.70 Меблі для сидіння м’які з металевим каркасом (крім обертових, медичних, хірургічних, стоматологічних 
або ветеринарних, перукарських тощо; меблів для сидіння, що використовуються у літаках цивільної 
авіації та в автотранспортних засобах) 

шт м, р 

31.00.11.90 Меблі для сидіння жорсткі з металевим каркасом (крім обертових, медичних, хірургічних, 
стоматологічних або ветеринарних, перукарських тощо) 

шт р 

31.00.12 Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом шт м, р (Σ) 

31.00.12.10 Меблі для сидіння, що трансформуються у ліжка (крім садових та кемпінгових крісел) шт м, р 

31.00.12.30 Меблі для сидіння плетені (з очерету, лози, бамбука або подібних матеріалів) шт р 

31.00.12.50 Меблі для сидіння з дерев’яним каркасом м'які (уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; 
крім обертових) 

шт м, р 

31.00.12.90 Меблі для сидіння з дерев’яним каркасом жорсткі (крім обертових) шт р 

31.00.13  Меблі для сидіння інші   

31.00.13.00 Меблі для сидіння інші, зазначені за позиціями 31.00.11, 31.00.12, н.в.і.у. шт м, р 

31.00.14 Частини меблів для сидіння   

31.00.14.00 Частини меблів для сидіння тис.грн м, р 

31.00.20  Частини меблів (крім частин меблів для сидіння) тис.грн м, р (Σ) 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
31.00.20.30 Частини меблів металеві, крім частин меблів для сидіння медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних, перукарських; спеціальних меблів для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних 
систем 

тис.грн м, р 

31.00.20.50 Частини меблів дерев’яні, крім частин меблів для сидіння медичних, хірургічних, стоматологічних або 
ветеринарних, перукарських; спеціальних меблів для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних 
систем 

тис.грн м, р 

31.00.20.90 Частини меблів з інших матеріалів, крім частин меблів з металу та деревини, крім частин меблів для 
сидіння медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, перукарських; спеціальних меблів для 
монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних систем 

тис.грн р 

31.00.91 Послуги з оббивання стільців і меблів для сидіння   

31.00.99 Роботи, як частина виробництва меблів для сидіння, їх частин і частин меблів, виконані 
підрядником 

  

31.01 Меблі для офісів і підприємств торгівлі 

31.01.11  Меблі для офісів металеві    

31.01.11.00 Меблі для офісів металеві  шт м, р 

31.01.12  Меблі для офісів дерев’яні    

31.01.12.00 Меблі для офісів дерев’яні шт м, р 

31.01.13  Меблі для підприємств торгівлі дерев’яні    

31.01.13.00 Меблі для підприємств торгівлі дерев’яні шт м, р 

31.01.99 Роботи, як частина виробництва меблів для офісів і підприємств торгівлі, виконані підрядником   

31.02 Меблі кухонні 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
31.02.10 Меблі кухонні   

31.02.10.00 Меблі кухонні шт м, р 

31.02.10.00.А Меблі кухонні тис.грн м, р 

31.02.99 Роботи, як частина виробництва меблів кухонних, виконані підрядником   

31.03 Матраци 

31.03.11  Каркаси матрацні   

31.03.11.00 Каркаси матрацні (уключаючи дерев’яні або металеві рами з пружинами чи сталевою дротяною 
сіткою, оббиті матрацні основи з дерев’яними планками) 

шт м, р 

31.03.12 Матраци, крім каркасів матрацних шт м, р (Σ) 

31.03.12.А Матраци, крім каркасів матрацних тис.грн м, р 

31.03.12.30 Матраци з пористої гуми (уключаючи з металевою рамою; крім матраців водяних і надувних) шт р 

31.03.12.50 Матраци з полімерних матеріалів (уключаючи з металевою рамою; крім матраців водяних і надувних) шт р 

31.03.12.70 Матраци з металевими пружинами (крім матраців з пористої гуми та полімерних матеріалів) шт м, р 

31.03.12.90 Матраци інші (крім матраців з пористої гуми, полімерних матеріалів і матраців з металевими 
пружинами) 

шт р 

31.03.99 Роботи, як частина виробництва матраців, виконані підрядником   

31.09 Меблі інші 

31.09.11  Меблі металеві, н.в.і.у.   

31.09.11.00 Меблі металеві інші, н.в.і.у. (крім офісних, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, кг м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
перукарських; спеціальних меблів для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних систем) 

31.09.11.00.А Меблі металеві інші, н.в.і.у. (крім офісних, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, 
перукарських; спеціальних меблів для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних систем) 

шт м, р 

31.09.12  Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні шт м, р (Σ) 

31.09.12.30 Меблі дерев’яні для умеблювання спалень (крім вмонтованих у стіну шаф, каркасів матрацних, 
світильників і освітлювального устатковання, дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, меблів 
для сидіння) 

шт м, р 

31.09.12.50 Меблі дерев’яні для умеблювання житлових приміщень (їдалень та віталень) (крім дзеркал, призначених 
для встановлення на підлозі, меблів для сидіння) 

шт м, р 

31.09.13  Меблі дерев’яні, н.в.і.у.   

31.09.13.00 Меблі дерев’яні інші (крім меблів дерев'яних для спалень, їдалень та житлових кімнат, кухонних, 
офісних, для підприємств торгівлі, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, 
спеціальних меблів для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних систем) 

шт м, р 

31.09.14  Меблі з пластмас чи матеріалів інших (тростини, лози, бамбука тощо) шт м, р (Σ) 

31.09.14.30 Меблі пластмасові (крім медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, спеціальних меблів 
для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних систем) 

шт р 

31.09.14.50 Меблі з матеріалів інших, у т. ч. тростини, лози, бамбука тощо (крім металевих, дерев’яних або 
пластмасових, меблів для сидіння, меблів медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, 
спеціальних меблів для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних систем) 

шт р 

31.09.91 Послуги з оздоблення меблів нових (крім послуг з оббивання стільців і меблів для сидіння)   

31.09.99 Роботи, як частина виробництва меблів інших, виконані підрядником   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.11 Монети 

32.11.10 Монети   

32.11.10.00 Монети (крім монет, закріплених у предмети для особистих прикрас; монет, які можна 
використовувати лише як брухт або металеві відходи) 

кг р 

32.11.99 Роботи, як частина виробництва монет, виконані підрядником   

32.12 Вироби ювелірні та вироби подібні 

32.12.11 Перли культивовані, каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, у т.ч. синтетичне чи відновлене, 
оброблене, але не закріплене 

  

32.12.11.00 Перли культивовані, каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, у т.ч. синтетичне чи відновлене, 
оброблене, але не закріплене 

тис.грн м, р 

32.12.11.00.А Перли культивовані, каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, у т.ч. синтетичне чи відновлене, 
оброблене, але не закріплене 

г р 

32.12.11.00.30 Алмази природні оброблені (діаманти), неоправлені та незакріплені  г р 

32.12.12 Алмази промислові оброблені; крихта та порошок із каміння дорогоцінного або 
напівдорогоцінного природного чи синтетичного 

  

32.12.12.00 Алмази промислові оброблені; крихта та порошок із каміння дорогоцінного або напівдорогоцінного 
природного чи синтетичного 

тис.грн м, р 

32.12.13 Вироби ювелірні та їх частини; продукція виробництва золотих чи срібних справ майстрів, 
частини цих виробів 

тис.грн м, р (Σ) 

32.12.13.30 Вироби ювелірні з дорогоцінних металів та їх частини (уключаючи з гальванічним покриттям з 
дорогоцінних металів, плаковані) 

тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.12.13.51 Вироби ювелірні авторські зі срібла тис.грн р 

32.12.13.53 Вироби ювелірні авторські з дорогоцінних металів, н.в.і.у. тис.грн р 

32.12.13.55 Вироби ювелірні авторські, плаковані дорогоцінним металом тис.грн р 

32.12.14 Вироби з металів дорогоцінних інші; вироби з перлів природних чи культивованих, каміння 
дорогоцінного чи напівдорогоцінного  

  

32.12.14.00 Вироби з металів дорогоцінних інші; вироби з перлів природних чи культивованих, каміння дорогоцінного 
чи напівдорогоцінного  

тис.грн м, р 

32.12.14.00.А Вироби з металів дорогоцінних інші; вироби з перлів природних чи культивованих, каміння дорогоцінного 
чи напівдорогоцінного  

кг р 

32.12.99  Роботи, як частина виготовлення виробів ювелірних і виробів подібних, виконані підрядником   

32.13 Біжутерія та вироби подібні 

32.13.10 Біжутерія та вироби подібні   

32.13.10.00 Штучні ювелірні вироби (біжутерія) та вироби подібні  кг м, р 

32.13.10.00.А Штучні ювелірні вироби (біжутерія) та вироби подібні тис.грн р 

32.13.99 Роботи, як частина виробництва біжутерії та виробів подібних, виконані підрядником   

32.20 Інструменти музичні 

32.20.11 Фортепіано та інструменти музичні клавішно-струнні інші   

32.20.11.10 Піаніно акустичні нові (уключаючи автоматичні фортепіано) шт р 

32.20.11.30 Роялі акустичні (уключаючи автоматичні фортепіано) шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.20.11.50 Інструменти музичні клавішно-струнні інші (уключаючи клавесини, клавікорди та спінети)  шт р 

32.20.12  Інструменти музичні струнні інші   

32.20.12.00 Інструменти музичні струнні інші шт м, р 

32.20.13 Органи духові клавішні, фісгармонії та інструменти подібні; акордеони та інструменти подібні; 
гармоніки губні; інструменти духові 

  

32.20.13.10 Органи духові клавішні, фісгармонії та інструменти подібні клавішні з металевими язичками  шт р 

32.20.13.40 Акордеони та інструменти музичні подібні; гармоніки губнi  шт р 

32.20.13.70 Інструменти духові музичні інші шт м, р 

32.20.14 Інструменти музичні та клавішні з електричною генерацією чи електричним підсиленням звуку   

32.20.14.00 Інструменти музичні та клавішні з електричною генерацією чи електричним підсиленням звуку 
(наприклад, органи, гiтари, акордеони, крім обладнання електроакустичного позицій 26.40.41–26.40.44 і 
автоматичних фортепіано позиції 32.20.11.10) 

шт р 

32.20.15 Інструменти музичні інші   

32.20.15.10 Інструменти музичні ударні (наприклад, барабани, ксилофони, тарiлки, кастаньєти, маракаси) шт р 

32.20.15.30 Скриньки музичні, органи ярмаркові, шарманки, птахи співучі механічні, пилки музичні, iншi 
iнструменти музичнi, в іншому місці не зазначені,  вабики, ріжки, горни, свистки, інші духові сигнальнi 
iнструменти 

тис.грн р 

32.20.16 Метрономи, камертони та камертони-дудки; механізми для музичних скриньок; струни 
музичних інструментів 

  

32.20.16.00 Метрономи, камертони і камертони-дудки; механізми для музичних скриньок; струни музичних 
інструментів 

тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.20.20 Частини та приладдя інструментів музичних   

32.20.20.00 Частини та приладдя інструментів музичних тис.грн р 

32.20.99 Роботи, як частина виробництва інструментів музичних, виконані підрядником   

32.30 Товари спортивні 

32.30.11 Лижі та спорядження лижне інше, крім взуття; ковзани та ковзани роликові; їх частини   

32.30.11.31 Лижі для зимових видів спорту пар м, р 

32.30.11.31.А Лижі для зимових видів спорту тис.грн р 

32.30.11.37 Кріплення лижні, стопори, палки, інший інвентар для занять лижним спортом тис.грн р 

32.30.11.50 Ковзани і роликові ковзани, уключаючи ковзани разом з черевиками; їх частини та приладдя тис.грн р 

32.30.12 Взуття лижне   

32.30.12.00 Взуття лижне тис.пар м, р 

32.30.13 Лижі водні, дошки для серфінгу, віндсерфери та спорядження для водного спорту інше   

32.30.13.00 Лижі водні, дошки для серфінгу, віндсерфінгу  та спорядження для водного спорту інше тис.грн р 

32.30.14 Інвентар і обладнання для залів гімнастичних, фітнес-центрів і залів атлетичних   

32.30.14.00 Інвентар і обладнання для занять фізкультурою, гімнастикою й атлетикою тис.грн м, р 

32.30.15 Інвентар і обладнання інше для занять спортом та ігор на відкритому повітрі; басейни плавальні 
та басейни для дитей 

  

32.30.15.10 Шкіряні рукавички, мітенки та рукавиці, спеціально призначені для занять спортом тис.пар р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.30.15.30 Ключки та інше приладдя для гри в гольф (уключаючи м’ячі для гольфу) тис.грн р 

32.30.15.50 Інвентар спортивний та обладнання для настільного тенісу (уключаючи ракетки, м’ячі, сітки ) тис.грн р 

32.30.15.60 Ракетки для тенісу, бадмінтону й аналогічні ракетки без струн або зі струнами (крім ракеток для 
настільного  тенісу) 

тис.шт р 

32.30.15.80 М'ячі спортивні, крім м'ячів для гольфу, кульок для настільного  тенісу, медичних м’ячів та м’ячів для 
штовхання  

шт р 

32.30.15.90 Інвентар спортивний  інший для різних видів спорту та ігор на відкритому повітрі, н.в.і.у. тис.грн м, р 

32.30.16 Вудки рибальські, снасті рибальські інші; інвентар (принади) для мисливства чи рибальства, 
н.в.і.у. 

  

32.30.16.00 Вудки рибальські, снасті рибальські інші; інвентар для спортивного полювання чи рибальства, н.в.і.у. 
(крім інструментів сигнальних духових позиції 32.20.15.30; тарілочок для стрільби позиції 32.30.15.90) 

тис.грн р 

32.30.99 Роботи, як частина виробництва товарів спортивних, виконані підрядником   

32.40 Ігри та іграшки 

32.40.11 Ляльки, що зображують людей   

32.40.11.00 Ляльки, що зображують людей шт м, р 

32.40.12 Іграшки, що зображують тварин та інших істот, крім людей   

32.40.12.00 Іграшки, що зображують тварин та інших істот, крім людей шт м, р 

32.40.13 Частини та приладдя для ляльок, що зображують людей   

32.40.13.00 Частини та приладдя для ляльок, що зображують людей тис.грн р 

32.40.20 Потяги іграшкові та приладдя для них; моделі у зменшеному розмірі інші, набори для складання   
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та конструктори дитячі 

32.40.20.00 Потяги іграшкові та приладдя для них; моделі у зменшеному розмірі інші, набори для складання та 
конструктори дитячі 

тис.грн м, р 

32.40.20.00.А Потяги іграшкові та приладдя для них; моделі у зменшеному розмірі інші, набори для складання та 
конструктори дитячі 

шт м, р 

32.40.31 Іграшки на колесах, що призначені для катання дітей; коляски для ляльок   

32.40.31.00 Іграшки на колесах, що призначені для катання дітей (крім ковзанів роликових позиції 32.30.11.50, 
скейт-бордів позиції 32.30.15.90, велосипедів двоколісних дитячих позиції 30.92.10); коляски для ляльок 

шт м, р 

32.40.32 Ігри-головоломки   

32.40.32.00 Ігри-головоломки тис.шт м, р 

32.40.39 Ігри та іграшки, н.в.і.у. тис.грн м, р 

32.40.39.20 Інструменти та пристрої музичні іграшкові; іграшки в наборах чи комплектах (крім електричних 
потягів, наборів моделей для складання, конструкторів, іграшок для конструювання, ігор-головоломок); 
іграшки та моделі з вбудованим моторчиком, зброя іграшкова  

шт р 

32.40.39.40 Іграшки пластмасові інші тис.грн м, р 

32.40.39.60 Міні-моделі металеві виливані тис.грн р 

32.40.39.90 Іграшки інші, н.в.і.у. тис.грн м, р 

32.40.41 Карти гральні   

32.40.41.00 Карти гральні кг р 

32.40.42 Приладдя для гри в більярд, вироби для розважальних,  настільних чи кімнатних ігор; ігри інші, 
які приводять у дію опусканням монети чи жетона 

тис.грн м, р 
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32.40.42.10 Приладдя для  гри в більярд (крім механічних лічильників та  таймерів, стелажів для більярдних київ)  тис.грн р 

32.40.42.30 Ігри інші, що приводяться до руху опусканням монети, банкноти (паперового грошового знака) чи 
жетона  тощо (крім обладнання для автоматичних кегельбанів) 

шт р 

32.40.42.50 Набори електричних гоночних автомобілів для ігрових змагань шт р 

32.40.42.70 Спеціальні столи для казино й автоматичне обладнання для кегельбану (боулінгу), вироби для 
атракціонів, настільні або кімнатні ігри, уключаючи столи для ігор у пінбол (крім інших ігор, які 
приводяться в дію за допомогою монети, банкноти, жетонів або аналогічних виробів; крім більярду та 
приладдя для гри у більярд, відеоігор, у які можна грати за допомогою телеприймача, карт гральних, 
наборів електричних гоночних автомобілів для ігрових змагань) 

кг р 

32.40.99 Роботи, як частина виробництва ігор та іграшок, виконані підрядником   

32.50 Інструменти й матеріали медичні та стоматологічні 

32.50.11  Інструменти й прилади, які використовують у зуболікарській справі шт м, р (Σ) 

32.50.11.А Інструменти й прилади, які використовують у зуболікарській справі тис.грн м, р  

32.50.11.30 Бормашини, поєднанi або не поєднанi з iншим стоматологiчним обладнанням на спiльнiй основi  шт р 

32.50.11.50 Інструменти та прилади стоматологічні (крім двигунів для стоматологічних бормашин) шт м, р 

32.50.12 Стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні   

32.50.12.00 Стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні шт р 

32.50.13  Шприци, голки, катетери, канюлі та вироби подібні; інструменти та прилади офтальмологічні та 
інші, н.в.і.у. 

  

32.50.13.11 Шприци, з голками чи без голок, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або 
ветеринарії 

тис.шт м, р 
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32.50.13.13 Голки трубчасті металеві, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії тис.шт р 

32.50.13.15 Голки для накладання швів, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії тис.шт м, р 

32.50.13.17 Голки, катетери, канюлі та інструменти подібні, що використовуються у медицині, хірургії, 
стоматології або ветеринарії (крім голок трубчастих металевих та голок для накладання швів) 

тис.шт м, р 

32.50.13.20 Інструменти та прилади офтальмологічні тис.шт м, р 

32.50.13.33 Інструменти й апаратура для вимірювання кров’яного тиску, уключаючи сфігмоманометри, тонометри 
та осцилометри  

тис.шт р 

32.50.13.35 Ендоскопи медичні тис.шт р 

32.50.13.40 Термометри клінічні або ветеринарні з наповненою рідиною скляною трубкою прямого зчитування 
показань (крім об’єднаних з іншим приладом) 

шт р 

32.50.13.53 Обладнання гемодіалізне ниркове  тис.шт р 

32.50.13.55 Апаратура діатермічна (уключаючи ультразвукову) тис.шт м, р 

32.50.13.63 Апаратура для переливання крові (крім спеціальних ємностей для зберігання крові скляних) тис.шт м, р 

32.50.13.65 Інструменти й апаратура для анестезії тис.шт м, р 

32.50.13.70 Інструменти й прилади, що використовуються у медицині, хірургії або ветеринарії, н.в.і.у.  тис.шт м, р 

32.50.13.80 Центрифуги, які використовуються в лабораторіях (крім сепараторів молочних, сушарок для одягу) шт р 

32.50.21 Інструменти й апаратура терапевтичні; апаратура дихальна шт м, р (Σ) 

32.50.21.А Інструменти й апаратура терапевтичні; апаратура дихальна тис.грн р 

32.50.21.30 Апаратура для механотерапії, апаратура масажна, апаратура для психологічних тестів (крім 
повністю стаціонарної апаратури для механотерапії) 

шт м, р 



Розділ 32 Продукція промислова інша 
 

 516

Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.50.21.80 Апаратура для озонової, кисневої, аерозольної терапії, апарати штучного дихання шт р 

32.50.22 Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла 
штучні, н.в.і.у. 

  

32.50.22.35 Протези суглобів шт м, р 

32.50.22.39 Пристрої ортопедичні (уключаючи ортопедичне взуття), шини та пристосовання для лікування 
переломів подібні 

тис.грн м, р  

32.50.22.39.А Пристрої ортопедичні (уключаючи ортопедичне взуття), шини та пристосовання для лікування 
переломів подібні 

шт м, р 

32.50.22.53 Зуби штучні з пластмаси (уключаючи металеві штифти для фіксації; крім протезів зубів або їх частин) тис.шт м, р 

32.50.22.55 Зуби штучні з інших матеріалів, крім пластмаси (уключаючи металеві штифти для фіксації; крім 
протезів зубів або їх частин) 

тис.шт р 

32.50.22.59 Зуботехнічні пристосовання (уключаючи протези зубів або їх частини, металічні коронки, дуги з литого 
олова, дуги з корозійностійкої (нержавіючої) сталі); крім зубів штучних) 

тис.грн р 

32.50.22.90 Протези частин тіла (крім зубів штучних і зуботехнічних пристосовань, протезів суглобів, пристроїв 
ортопедичних, пристроїв для лікування переломів, серцевих клапанів, слухових апаратів) 

тис.грн м, р 

32.50.23 Частини та приладдя протезів і пристосовань ортопедичних   

32.50.23.00 Частини та приладдя виробів і апаратури, зазначених за позиціями 32.50.22.35, 32.50.22.39, 32.50.22.53, 
32.50.22.55, 32.50.22.59, 32.50.22.90 (крім частин i пристроїв до слухових апаратiв) 

тис.грн м, р 

32.50.30 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла перукарські та крісла подібні, 
їх частини 

  

32.50.30.30 Крісла стоматологічні, перукарські та подібні, їх частини (крім об’єднаних зі стоматологічними 
приладами, стоматологічних плювальниць для полоскання рота) 

тис.грн р 
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32.50.30.50 Меблі медичні, хірургічні, ветеринарні та їх  частини (крім столів і стільців, призначених спеціально для 

рентгенівських обстежень) 
тис.грн м, р 

32.50.30.50.А Меблі медичні, хірургічні, ветеринарні та їх  частини (крім столів і стільців, призначених спеціально для 
рентгенівських обстежень) 

шт м, р 

32.50.41 Лінзи контактні; лінзи для окулярів з будь-якого матеріалу  шт м, р (Σ) 

32.50.41.30 Лінзи контактні шт р 

32.50.41.53 Лінзи для окулярів не для коригування зору, незібрані шт р 

32.50.41.55 Лінзи для окулярів для коригування зору, оброблені з двох сторін, однофокальні, незібрані шт р 

32.50.41.59 Лінзи для окулярів для коригування зору, оброблені з двох сторін, незібрані інші шт р 

32.50.41.70 Лінзи для окулярів для коригування зору, незібрані інші (крім оброблених з двох сторін)  шт р 

32.50.42 Окуляри для корекції зору, окуляри захисні та вироби подібні  інші шт м, р  

32.50.42.50 Окуляри сонцезахисні шт р 

32.50.42.90 Окуляри, окуляри захисні та прилади оптичні подібні для коригування, захисні або інші (крім окулярів 
сонцезахисних) 

тис.грн р  

32.50.42.90.А Окуляри, окуляри захисні та прилади оптичні подібні для коригування, захисні або інші (крім окулярів 
сонцезахисних) 

шт р 

32.50.43 Оправи для окулярів коригувальних, окулярів захисних і виробів оптичних подібних   

32.50.43.50 Оправи для окулярів, окулярів захисних і приладів оптичних подібних, пластмасові шт м, р 

32.50.43.90 Оправи для окулярів, окулярів захисних і приладів оптичних подібних, крім пластмасових шт р 

32.50.44 Частини оправ для окулярів коригувальних, окулярів захисних і виробів оптичних подібних   
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32.50.44.00 Частини оправ для окулярів, окулярів захисних і приладів оптичних подібних (крім гвинтів, ланцюжків 

без сполучних пристроїв та пружин з недорогоцінного металу) 
тис.грн р 

32.50.50 Вироби медичного та хірургічного призначення інші   

32.50.50.10 Зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання 
(відновлення) кісток 

тис.грн р  

32.50.50.10.А Зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання 
(відновлення) кісток 

кг м, р 

32.50.50.20 Гелеві препарати для використання в медицині або ветеринарній медицині в якості змащувальної 
речовини для проведення хірургічних операцій або фізичних обстежень та при контакті медичних 
інструментів з тілом 

тис.грн р 

32.50.50.20.А Гелеві препарати для використання в медицині або ветеринарній медицині в якості змащувальної 
речовини для проведення хірургічних операцій або фізичних обстежень та при контакті медичних 
інструментів з тілом 

кг м, р 

32.50.50.30 Стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні бар’єрні матеріали, абсорбційні або ні; стерильні 
матеріали для накладення швів, уключаючи стерильні абсорбційні хірургічні або стоматологічні 
тканини (крім кетгуту); стерильні адгезивні тканини, які застосовуються у хірургії для закривання ран; 
стерильна ламінарія і стерильні тампони з ламінарії; стерильні абсорбційні хірургічні або 
стоматологічні кровоспинні засоби (гемостатики) 

тис.грн р 

32.50.50.30.А Стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні бар’єрні матеріали, абсорбційні або ні; стерильні 
матеріали для накладення швів, уключаючи стерильні абсорбційні хірургічні або стоматологічні 
тканини (крім кетгуту); стерильні адгезивні тканини, які застосовуються у хірургії для закривання ран; 
стерильна ламінарія і стерильні тампони з ламінарії; стерильні абсорбційні хірургічні або 
стоматологічні кровоспинні засоби (гемостатики) 

кг м, р 

32.50.99 Роботи, як частина виробництва устатковання медичного та хірургічного, пристосовань 
ортопедичних, виконані підрядником 
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32.91 Мітли та щітки 

32.91.11  Мітли та щітки для домашнього прибирання тис.шт м, р (Σ) 

32.91.11.10 Мітли та щітки з перев'язаних лозин чи інших рослинних матеріалів тис.шт р 

32.91.11.40 Щітки ручні, механічні для прибирання підлоги, без двигунів; щітки та мітли для прибирання дорожніх 
покриттів, господарські та для догляду за тваринами 

тис.шт м, р 

32.91.11.90 Щітки інші, н.в.і.у. тис.шт м, р 

32.91.12  Щітки зубні, щітки для волосся та щітки туалетні інші для догляду за зовнішністю; пензлі 
художні, пензлики для писання та пензлики косметичні 

тис.шт р (Σ) 

32.91.12.10 Щітки зубні тис.шт р 

32.91.12.35 Щітки для волосся тис.шт р 

32.91.12.37 Пензлі для гоління, щітки туалетні інші (крім зубних щіток та щіток для волосся) тис.шт р 

32.91.12.50 Пензлі художні та пензлики для писання тис.шт р 

32.91.12.70 Пензлики косметичні тис.шт р 

32.91.19 Щітки інші, н.в.і.у. тис.шт м, р (Σ) 

32.91.19.30 Пензлі малярні, пензлі для клейової фарби, шпалерні пензлі, пензлі для покриття лаком, щітки для 
видалення попереднього шару фарби, щітки подібні та пензлі (крім пензлів позицій 32.91.12.50, 
32.91.12.70) 

тис.шт м, р 

32.91.19.50 Подушечки та валики малярні для фарбування тис.шт р 

32.91.19.70 Щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобів (крім щіток для дорожньо-
прибиральних машин) 

тис.шт м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.91.99 Роботи, як частина виробництва мітел і щіток, виконані підрядником   

32.99 Продукція промислова інша, н.в.і.у. 

32.99.11 Убори головні захисні та вироби захисні інші   

32.99.11.30 Захисні рукавички, мітенки та рукавиці для всіх професій, з натуральної або композиційної шкіри тис.пар м, р 

32.99.11.50 Захисні головні убори шт. р 

32.99.11.50.А Захисні головні убори кг м, р 

32.99.11.90 Головні убори з гуми або полімерних матеріалів (крім захисних головних уборів) шт. р 

32.99.11.90.А Головні убори з гуми або полімерних матеріалів (крім захисних головних уборів) кг р 

32.99.12  Ручки кулькові; ручки та маркери з наконечником з повсті або іншого пористого матеріалу; 
олівці механічні  

тис.шт м, р (Σ) 

32.99.12.10 Ручки кулькові тис.шт р 

32.99.12.30 Авторучки і маркери з наконечником із повсті або іншого пористого матеріалу тис.шт р 

32.99.12.50 Олівці механічні, олівці зі стрижнем, який витягується або ковзає  тис.шт р 

32.99.13 Ручки для креслення чи малювання тушшю; авторучки чорнильні, стилографи та ручки інші    

32.99.13.00 Ручки для креслення чи малювання тушшю; авторучки чорнильні, стилографи та ручки інші тис.шт р 

32.99.14 Набори письмового приладдя, тримачі для ручок та олівців, тримачі подібні; їх частини   

32.99.14.10 Комплекти  письмового приладдя, що складаються з ручок  та олівців, з двох чи більше предметів кг р 

32.99.14.30 Стержні для кулькових ручок, що складаються з кулькового наконечника, балончика з пастою, з рідким 
чорнилом 

тис.шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.99.14.50 Пера для ручок, насадки пір’яні; пера копіювальні; тримачі для ручок та олівців, тримачі подібні; їх 

частини (уключаючи ковпачки та кріплення) для виробів, зазначених за позиціями 32.99.12, 32.99.13, 
32.99.14 

тис.грн р 

32.99.15 Олівці прості та кольорові, грифелі для олівців, пастелі, олівці вугільні для малювання, крейда 
для писання чи малювання, крейда для кравців 

  

32.99.15.10 Олівці прості та кольорові з грифелями у твердій оболонці (крім олівців для медичних, косметичних та 
гігієнічних цілей) 

тис.шт р 

32.99.15.30 Грифелі для олівців прості або кольорові тис.шт р 

32.99.15.50 Пастелі, вугільні олівці для малювання, крейда для писання  та  малювання, крейда для кравців  кг р 

32.99.16 Дошки грифельні та дошки для писання чи малювання інші; штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування, пристосовання подібні; cтрічки для друкарських машинок і 
стрічки подібні; подушечки штемпельні 

  

32.99.16.10 Грифельні дошки для писання чи малювання шт р 

32.99.16.30 Штемпелі ручні для датування, опечатування  або нумерації, компостери та пристрої ручні подібні шт м, р 

32.99.16.50 Штемпельні подушки (крім ручних чорнильних валиків) шт р 

32.99.16.70 Стрічки для друкарських машинок та стрічки подібні, просочені фарбою або оброблені іншим способом, 
призначені для відбитків (крім рулонів звичайної вуглецевої або іншої копіювальної паперової стрічки) 

шт р 

32.99.21 Парасолі від дощу та від сонця; тростини, тростини-сидіння, батоги, хлисти та вироби подібні   

32.99.21.30 Парасолі від дощу та сонця, парасолі-палиці, садові парасолі та вироби подібні (крім чохлів для 
парасоль) 

шт м, р 

32.99.21.50 Тростини (палиці), тростини-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та вироби подібні шт р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.99.22 Частини, оздоблювальні деталі та пристосовання для парасоль від дощу та сонця, тростин, 

тростин-сидінь, батогів, хлистів і виробів подібних 
  

32.99.22.00 Частини, оздоблювальні деталі та пристосовання для парасоль від дощу та сонця, тростин, тростин-
сидінь, батогів, хлистів і виробів подібних 

тис.грн м, р 

32.99.23 Кнопки, застібки, запонки, заклепки та їх частини; ґудзики; застібки-блискавки   

32.99.23.00 Кнопки, застібки, запонки та їх частини, ґудзики, застібки-блискавки тис.грн м, р 

32.99.23.00.50  Застiбки-блискавки тис.пог.м м, р 

32.99.23.00.50.A  Застiбки-блискавки тис.грн р 

32.99.24 Форми (каркаси) для ґудзиків та частини ґудзиків інші; заготовки для ґудзиків; частини 
застібок-блискавок 

  

32.99.24.30 Форми (каркаси) для ґудзиків та частини для ґудзиків інші; заготовки для ґудзиків кг р 

32.99.24.50 Частини застібок-блискавок, наприклад, замочки, повзунки або бігунки, кінцеві затискачі та вузькі 
стрічки будь-якої довжини, оснащені замочками 

тис.грн р 

32.99.30 Вироби з волосу людини чи тварин; вироби подібні з матеріалів текстильних   

32.99.30.00 Вироби з волосу людини чи тварин; вироби подібні з матеріалів текстильних кг р 

32.99.41 Запальнички для сигарет та запальнички інші; люльки для паління, мундштуки для сигар та 
сигарет, їх частини 

  

32.99.41.10 Запальнички для сигарет та запальнички інші (уключаючи механічні, електричні, хімічні та немеханічні 
запальнички, запальнички для автомобілів або інших транспортних засобів) 

тис.шт р 

32.99.41.30 Люльки для паління (уключаючи чашечки люльок), мундштуки для сигар, сигарет та їх частини кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.99.42 Частини запальничок; сплави пірофорні; вироби з матеріалів горючих   

32.99.42.10 Фероцерiй  та інші пiрофорнi сплави; вироби з матеріалів горючих, н.в.і.у. кг р 

32.99.42.30 Частини запальничок для сигарет та запальничок інших (крім кременів, гнотів або палива в 
контейнерах (ампулах, пляшках, банках тощо), яке використовується для заповнення або повторного 
заправлення запальничок сигаретних або запальничок подібних) 

тис.грн р 

32.99.43 Паливо рідке чи скраплене газове для запальничок, у контейнерах (балончиках) місткістю не 
більше 300 см3 

  

32.99.43.00 Паливо рідке чи скраплене газове для запальничок, у контейнерах (балончиках) місткістю не більше 300 
см3 

шт м, р 

32.99.51 Вироби для свят, карнавалів і розваг інших, у т.ч. для показу фокусів і жартів тис.грн м, р (Σ) 

32.99.51.30 Вироби для новорічних та різдвяних свят (крім гірлянд електричних, натуральних різдвяних і новорічних 
ялинок, підставок для різдвяних або новорічних ялинок, свічок, статуеток, статуй та предметів 
подібних, які використовуються для оздоблення місць відправлення культу) 

тис.грн м, р 

32.99.51.50 Вироби для свят, карнавалів та розваг інших, н.в.і.у. тис.грн р 

32.99.52 Гребінці, заколки для волосся та вироби подібні; шпильки для волосся; зажими для завивання та 
бігуді; спреї ароматичні, насадки та голівки до них 

  

32.99.52.80 Розпилювачі ароматичних речовин та розпилювачі подібні для гігієнічних цілей, їх насадки та головки 
для них (крім резервуарів для ароматичних спреїв, які подані окремо, гумових натискних клапанів) 

кг р 

32.99.53 Прилади, апарати та моделі для демонстраційних цілей   

32.99.53.00 Прилади, апаратура та моделі, що використовуються для демонстраційних цілей, не придатнi для 
iншого використання (крім наземної апаратури для льотного навчання, друкованих планів, діаграм, 
ілюстрацій) 

кг м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.99.54 Свічки, гноти вощені та вироби подібні   

32.99.54.00 Свічки, гноти вощені та вироби подібні (уключаючи нічні вогні, встановлені на плаву з поплавком; крім 
свічок лікувальних (антиастматичних), воскових сірників або коротких сірників, стрічок, гнотів та 
свічок, оброблених сіркою) 

кг м, р 

32.99.55 Квіти, листя та фрукти, штучні, їх частини   

32.99.55.00 Квіти, листя та фрукти штучні, та їх частини тис.грн р 

32.99.59 Вироби різноманітні інші, н.в.і.у.   

32.99.59.10 Апарати дихальні та маски газові (крім лікувальних дихальних апаратів та захисних масок, що не 
мають ані  механічних частин, ні замінних фільтрів) 

шт м, р 

32.99.59.10.А Апарати дихальні та маски газові (крім лікувальних дихальних апаратів та захисних масок, що не 
мають ані  механічних частин, ні замінних фільтрів) 

тис.грн р  

32.99.59.20 Вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку), синюги, міхурів та сухожиль кг р 

32.99.59.30 Різьблені фігурки з матеріалу тваринного походження, такого як: слонова кістка оброблена, кістка, 
панцир черепаховий, роги тварин, корали оброблені, перламутр 

кг р 

32.99.59.40 Матерiали оброблені рослинного або мiнерального походження для рiзьблення тощо; вироби формовані 
або різані з воску, стеарину тощо 

кг р 

32.99.59.40.А Матерiали оброблені рослинного або мiнерального походження для рiзьблення тощо; вироби формовані 
або різані з воску, стеарину тощо 

тис.грн р 

32.99.59.50 Сита та решета ручні кг р 

32.99.59.60 Термоси та інші вакуумні ємкості у складеному вигляді, а також їх частини (за винятком скляних колб) кг м, р 

32.99.59.70 Манекени для кравців та подібні вироби, манекени-автомати та інші рухомi предмети для оформлення 
вiтрин 

кг р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
32.99.59.80 Глобуси надруковані (крім рельєфних) шт р 

32.99.59.00.10 Труни для поховання  шт м, р 

32.99.60 Послуги з виготовлення чучел тварин (роботи таксидермічні)   

32.99.99 Роботи, як частина виробництва продукції промислової іншої, н.в.і.у., виконані підрядником   
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Послуги з ремонту та монтажу машин і 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
33.11 Послуги з ремонту й технічного обслуговування виробів готових металевих 

33.11.11 Послуги з ремонту й технічного обслуговування конструкцій і виробів будівельних металевих   

33.11.12 Послуги з ремонту й технічного обслуговування баків, резервуарів і контейнерів металевих   

33.11.12.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування баків, резервуарів і контейнерів металевих тис.грн р 

33.11.13 Послуги з ремонту й технічного обслуговування котлів парових, крім котлів центрального 
опалення 

  

33.11.13.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування котлів парових (крім котлів центрального опалення) та 
систем металевих труб на промислових підприємствах 

тис.грн м, р 

33.11.14 Послуги з ремонту й технічного обслуговування зброї та боєприпасів тис.грн м, р 

33.11.19 Послуги з ремонту й технічного обслуговування виробів готових металевих інших   

33.11.19.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування промислових котлів центрального опалення тис.грн р 

33.12 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання промислового призначення 

33.12.11 Послуги з ремонту й технічного обслуговування двигунів і турбін, крім двигунів авіаційних, 
автотранспортних і мотоциклетних  

  

33.12.11.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування двигунів і турбін, крім двигунів авіаційних, автотранс-
портних та мотоциклетних  

тис.грн м, р 

33.12.12 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання гідравлічного та пневматичного, 
інших помп, компресорів, кранів і клапанів 

  

33.12.12.10 Послуги з ремонту й технічного обслуговування помп і компресорів тис.грн м, р 

33.12.12.20 Послуги з ремонту й технічного обслуговування кранів і клапанів тис.грн м, р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
33.12.13 Послуги з ремонту й технічного обслуговування підшипників, колес зубчастих, передач 

зубчастих, елементів механічних передач і приводів 
  

33.12.14 Послуги з ремонту й технічного обслуговування печей і пальників пічних   

33.12.14.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування печей і пальників пічних  тис.грн р 

33.12.15 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання підіймального та вантажно-
розвантажувального  

  

33.12.15.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання підіймального та вантажно-
розвантажувального 

тис.грн м, р 

33.12.16 Послуги з ремонту й технічного обслуговування офісних машин і устатковання (крім 
комп’ютерів та устатковання периферійного) 

  

33.12.17 Послуги з ремонту й технічного обслуговування інструментів ручних  електромеханічних і 
пневматичних 

  

33.12.18 Послуги з ремонту й технічного обслуговування холодильного та вентиляційного устатковання 
промислового призначення 

  

33.12.18.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування холодильного та вентиляційного устатковання 
промислового призначення 

тис.грн м, р 

33.12.19 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання загального призначення 
інших, н.в.і.у. 

  

33.12.19.90 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання загального призначення інших, 
н.в.і.у. 

тис.грн м, р 

33.12.21 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для сільського та 
лісового господарства 
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33.12.21.10 Послуги з ремонту й технічного обслуговування тракторів для сільського господарства  тис.грн р 

33.12.21.20 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання для сільського та лісового господарства тис.грн м, р 

33.12.22 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин металообробних і верстатів   

33.12.22.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин металообробних і верстатів тис.грн м, р 

33.12.23 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для металургії   

33.12.23.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для металургії тис.грн м, р 

33.12.24 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для добувної 
промисловості та будівництва 

  

33.12.24.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для добувної промисловості та 
будівництва 

тис.грн м, р 

33.12.25 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виготовлення 
продуктів харчових і напоїв, перероблення тютюну 

  

33.12.25.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виготовлення продуктів 
харчових і напоїв, перероблення тютюну 

тис.грн р 

33.12.26 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виготовлення 
текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 

  

33.12.26.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виготовлення текстильних, 
швейних і шкіряних виробів 

тис.грн р 

33.12.27 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виробництва паперу 
та картону 

  

33.12.27.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виробництва паперу та тис.грн р 
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картону 

33.12.28 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виготовлення 
пластмас і гуми 

  

33.12.28.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання для виготовлення пластмас і 
гуми 

тис.грн м, р 

33.12.29 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання спеціального 
призначення інших 

  

33.12.29.10 Послуги з ремонту й технічного обслуговування верстатів для оброблення дерева, корка, каменю, 
ебоніту й аналогічних твердих матеріалів 

тис.грн р 

33.12.29.90 Послуги з ремонту й технічного обслуговування іншого устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. тис.грн р 

33.13 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електронного та оптичного  

33.13.11 Послуги з ремонту й технічного обслуговування інструментів і обладнання для вимірювання, 
дослідження та навігації 

  

33.13.11.10 Послуги з ремонту й технічного обслуговування інструментів і обладнання для вимірювання, 
дослідження, навігації та інших цілей (крім контрольного обладнання для технологічних процесів) 

тис.грн м, р 

33.13.11.20 Послуги з ремонту й технічного обслуговування інструментів і обладнання для вимірювання 
технологічного часу  

тис.грн р 

33.13.12 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання радіологічного, 
електромедичного та електротерапевтичного  

  

33.13.12.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання тис.грн м, р 

33.13.13 Послуги з ремонту й технічного обслуговування приладів оптичних та устатковання 
фотографічного професійного призначення 
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33.13.13.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування приладів оптичних, фотографічної та 

кінематографічної професійної апаратури 
тис.грн м, р 

33.13.19 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електронного професійного 
призначення, іншого 

  

33.13.19.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електронного професійного призначення, 
іншого 

тис.грн м, р 

33.14 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електричного 

33.14.11 Послуги з ремонту й технічного обслуговування електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 
апаратури електророзподільчої та контрольної  

  

33.14.11.20 Послуги з ремонту й технічного обслуговування електродвигунів, генераторів, трансформаторів тис.грн м, р 

33.14.11.50 Послуги з ремонту й технічного обслуговування апаратури електророзподільчої та контрольної тис.грн м, р 

33.14.19 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електричного професійного 
призначення, іншого 

  

33.14.19.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електричного професійного призначення, 
іншого 

тис.грн м, р 

33.15 Послуги з ремонту й технічного обслуговування суден і човнів 

33.15.10 Послуги з ремонту й технічного обслуговування суден і човнів   

33.15.10.10 Послуги з ремонту суден, човнів, плавучих конструкцій (крім яхт, інших прогулянкових або спортивних 
суден, веслових човнів та каное) 

тис.грн м, р 

33.15.10.30 Послуги з ремонту, технічного обслуговування, відновлення та обладнання прогулянкових або 
спортивних суден 

тис.грн р 
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33.16 Послуги з ремонту й технічного обслуговування апаратів літальних повітряних і космічних 

33.16.10 Послуги з ремонту й технічного обслуговування апаратів літальних повітряних і космічних   

33.16.10.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування апаратів літальних повітряних і космічних та двигунів 
літальних і космічних апаратів, для цивільної авіації 

тис.грн м, р 

33.16.10.00.V Послуги з ремонту й технічного обслуговування апаратів літальних повітряних і космічних та двигунів 
літальних і космічних апаратів, крім цивільної авіації 

тис.грн м, р 

33.17 Послуги з ремонту й технічного обслуговування засобів транспортних інших 

33.17.11 Послуги з ремонту й технічного обслуговування локомотивів залізничних і рухомого складу   

33.17.11.00 Послуги з ремонту й технічного обслуговування залізничних та трамвайних локомотивів, рухомого 
складу, механічних або електромеханічних приладів сигналізації, забезпечення безпеки або контролю за 
рухом 

тис.грн м, р 

33.17.19 Послуги з ремонту й технічного обслуговування засобів транспортних інших, н.в.і.у.   

33.19 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання інших 

33.19.10 Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання інших   

33.19.10.20 Послуги з ремонту брезенту та туристського спорядження, інших готових текстильних виробів тис.грн р 

33.20 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення 

33.20.11 Послуги з установлення та монтажу котлів парових, крім котлів центрального опалення, у т.ч. 
послуги з установлення систем металевих труб на промислових підприємствах 

  

33.20.11.00 Послуги з установлення та монтажу котлів парових, крім котлів центрального опалення, у т.ч. послуги 
з установлення систем металевих труб на промислових підприємствах 

тис.грн р 
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33.20.12 Послуги з установлення та монтажу виробів готових металевих інших, крім машин і 

устатковання 
  

33.20.12.00.10 Послуги з установлення та монтажу зброї та боєприпасів  тис.грн м, р 

33.20.21 Послуги з установлення та монтажу офісних машин і устатковання, бухгалтерських машин   

33.20.21.00 Послуги з установлення та монтажу офісних машин  тис.грн р 

33.20.29 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання загального призначення інших, 
н.в.і.у. 

  

33.20.29.10 Послуги з установлення та монтажу двигунів та турбін (крім двигунів авіаційних, автотранспортних 
та мотоциклетних)  

тис.грн м., р 

33.20.29.20 Послуги з установлення та монтажу насосів та компресорів тис.грн р 

33.20.29.30 Послуги з установлення та монтажу печей і пальників пічних  тис.грн Р 

33.20.29.40 Послуги з установлення та монтажу устатковання підіймального та вантажно-
розвантажувального (крім ліфтів та ескалаторів) 

тис.грн Р 

33.20.29.50 Послуги з установлення та монтажу холодильного і вентиляційного устатковання промислового 
призначення 

тис.грн м., р 

33.20.29.60 Послуги з установлення та монтажу машин і апаратури загального призначення для зважування, 
фільтрування, пакування, наповнення пляшок, розприскування, піскоструминного оброблення або 
оброблення парою, каландрування  

тис.грн м., р 

33.20.29.70 Послуги з установлення та монтажу верстатів для оброблення дерева, корка, каменю, ебоніту та 
аналогічних твердих матеріалів 

тис.грн р 

33.20.31 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
сільського господарства 
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33.20.31.00 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання для сільського та лісового господарства тис.грн р 

33.20.32 Послуги з установлення та монтажу машин металообробних   

33.20.32.00 Послуги з установлення та монтажу машин металообробних  тис.грн р 

33.20.33 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
металургії 

  

33.20.33.00 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для металургії тис.грн м, р 

33.20.34 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання для добувної промисловості    

33.20.34.00 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання для добувної промисловості та 
будівництва 

тис.грн м, р 

33.20.35 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
виготовлення продуктів харчових і напоїв, перероблення тютюну 

  

33.20.35.00 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
виготовлення продуктів харчових і напоїв, перероблення тютюну 

тис.грн м, р 

33.20.36 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 

  

33.20.36.00 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
виготовлення  текстильних, швейних і шкіряних виробів 

тис.грн р 

33.20.37 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
виробництва паперу і картону 

  

33.20.37.00 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для виробництва 
паперу та картону 

тис.грн р 
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33.20.38 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 

виготовлення пластмас і гуми 
  

33.20.38.00 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання промислового призначення для 
виготовлення пластмас і гуми 

тис.грн р 

33.20.39 Послуги з установлення та монтажу машин і устатковання спеціального призначення інших   

33.20.39.00 Послуги з установлення та монтажу інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. тис.грн р 

33.20.41 Послуги з установлення та монтажу медичного устатковання, високоточних та оптичних 
приладів професійного призначення 

  

33.20.41.00 Послуги з установлення та монтажу медичного та хірургічного устатковання тис.грн р 

33.20.42 Послуги з установлення та монтажу  устатковання електронного професійного призначення   

33.20.42.00 Послуги з установлення та монтажу устатковання електронного професійного призначення  тис.грн м, р 

33.20.50 Послуги з установлення та монтажу устатковання електричного    

33.20.50.20 Послуги з установлення та монтажу електродвигунів, генераторів, трансформаторів  тис.грн м., р 

33.20.50.50 Послуги з установлення та монтажу електророзподільчої та контрольної апаратури  тис.грн м., р 

33.20.50.90 Послуги з установлення та монтажу електричного обладнання іншого (крім сигналізаційного 
обладнання для автомобільних доріг тощо) 

тис.грн р 

33.20.60 Послуги з установлення та монтажу устатковання керування виробничими процесами   

33.20.60.00 Послуги з установлення та монтажу устатковання контрольного обладнання для технологічних 
процесів і автоматизованих технологічних установок  

тис.грн м., р 

33.20.70 Послуги з установлення та монтажу виробів інших, н.в.і.у.   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Періодич- 
ність 

1 2 3 4 
33.20.70.00 Послуги з установлення та монтажу виробів інших, н.в.і.у. тис.грн р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Перідич- 
ність 

1 2 3 4 

35.11 Електроенергія 

35.11.10 Електроенергія млн.кВт·год м, р (Σ) 

35.11.10.00.10 Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ), що працюють на паливі  млн..кВт·год р (Σ) 

35.11.10.00.11 Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ) загального користування, що працюють на 
паливі млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.12 Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ-блокстанціями), що працюють на паливі млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.13 Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ), що працюють на паливі, не під’єднаними 
до енергосистеми  млн.кВт·год р 

35.11.10.00.20 Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (крім ТЕЦ), що працюють паливі  млн.кВт·год р (Σ) 

35.11.10.00.21 Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями(крім ТЕЦ) загального користування, що 
працюють на паливі млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.22 Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (крім ТЕЦ-блокстанціями), що працюють на 
паливі млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.23 Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (крім ТЕЦ) іншими, що працюють на паливі млн.кВт·год р 

35.11.10.00.30 Електроенергія, вироблена атомними електростанціями млн..кВт·год м, р 

35.11.10.00.40 Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями (гідроелектростанціями і гідроакумулюючими 
електростанціями) млн.кВт·год м, р (Σ) 

35.11.10.00.41 Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями загального користування  млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.42 Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями-блокстанціями  млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.43 Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями, іншими млн.кВт·год р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Перідич- 
ність 

1 2 3 4 
35.11.10.00.50 Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями  млн.кВт·год м, р (Σ) 

35.11.10.00.51 Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями загального користування млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.52 Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями-блокстанціями млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.53 Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями, іншими млн.кВт·год р 

35.11.10.00.60 Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями млн.кВт·год м, р (Σ) 

35.11.10.00.61 Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями загального користування млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.62 Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями-блокстанціями млн.кВт·год м, р 

35.11.10.00.63 Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями, іншими млн.кВт·год р 

35.11.10.00.70 Електроенергія, вироблена геотермальними електростанціями млн.кВт·год р 

35.11.10.00.90 Електроенергія, вироблена іншими джерелами енергії млн.кВт·год р 

35.12 Послуги з передавання електроенергії 

35.12.10 Послуги з передавання електроенергії   

35.13 Послуги з розподілення електроенергії 

35.13.11 Послуги з розподілення електроенергії   

35.14 Послуги з продажу електроенергії 

35.14.10 Послуги з продажу електроенергії   
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Перідич- 
ність 

1 2 3 4 
35.21 Газ вироблений 

35.21.10 Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і гази подібні, крім газів нафтових млн.м3 м, р (Σ) 

35.21.10.А Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і гази подібні, крім газів нафтових тис.Гкал р (Σ) 

35.21.10.00.30 Коксовий газ, отриманий як попутній продукт млн.м3 р 

35.21.10.00.30.А Коксовий газ, отриманий як попутній продукт тис.Гкал р 

35.21.10.00.40 Доменний газ, отриманий як попутній продукт у доменних печах млн.м3 р 

35.21.10.00.40.А Доменний газ, отриманий як попутній продукт у доменних печах тис.Гкал р 

35.21.10.00.50 Газ, отриманий шляхом очищення і змішування будь-якого типу газів і/або повітря на газопереробних 
заводах  

млн.м3 р 

35.21.10.00.50.А Газ, отриманий шляхом очищення і змішування будь-якого типу газів і/або повітря на газопереробних 
заводах  

тис.Гкал р 

35.21.10.00.70 Газ, отриманий у процесі конверторного виробництва сталі  млн.м3 р 

35.21.10.00.70.А Газ, отриманий у процесі конверторного виробництва сталі  тис.Гкал р 

35.21.10.00.80 Газ, отриманий шляхом анаеробної ферментації органічних речовин млн.м3 р 

35.21.10.00.80.А Газ, отриманий шляхом анаеробної ферментації органічних речовин тис.Гкал р 

35.21.10.00.90 Газ інший (газ отриманий шляхом газифікації вугілля; газ отриманий у процесі виробництва 
феросплавів; і т. ін.) 

млн.м3 р 

35.21.10.00.90.А Газ інший (газ отриманий шляхом газифікації вугілля; газ отриманий у процесі виробництва 
феросплавів; і т. ін.) 

тис.Гкал р 
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Код Назва 
Одиниця 
вимірю- 
вання 

Перідич- 
ність 

1 2 3 4 
35.22 Послуги з розподілення палива газоподібного через місцеві (локальні) трубопроводи 

35.22.11 Послуги з розподілення палива газоподібного через місцеві (локальні) трубопроводи   

35.23 Послуги з продажу газу через місцеві (локальні) трубопроводи 

35.23.11 Послуги з продажу газу через місцеві (локальні) трубопроводи   

35.30 Послуги з постачання пари, гарячої води та повітря кондиційованого 

35.30.11 Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і відпущена) тис.Гкал м, р (Σ) 

35.30.11.00.10 Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними та окремими котлами тис.Гкал р (Σ) 

35.30.11.00.12 Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними  тис.Гкал р 

35.30.11.00.14 Теплоенергія, вироблена і відпущена окремими котлами, не об’єднаними в котельню (умовними 
котельними)  

тис.Гкал р 

35.30.11.00.20 Теплоенергія, вироблена і відпущена електростанціями тис.Гкал р 

35.30.11.00.30 Теплоенергія, вироблена і відпущена промисловими утилізаційними та іншими установками тис.Гкал р 

35.30.11.00.70 Теплоенергія, вироблена і відпущена, інша тис.Гкал р 

35.30.11.00.90 Стиснене повітря для обігріву, що постачається трубопроводами   

35.30.12 Послуги з постачання пари та води гарячої через розподільчу систему трубопроводів   

35.30.21 Лід натуральний, у т.ч. лід для цілей охолодження (нехарчовий)   

35.30.21.00.00 Вода охолоджена та лід у брусках чи кусках для загального використання   

35.30.22 Послуги з постачання повітря охолодженого та води охолодженої   
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