
 

Код Название Группа Секция 

6907 Плитка та плити для мостіння і 

покриття підлоги, печей, камінів або 

стін, керамічні неглазуровані; кубики 

керамічні неглазуровані для мозаїки та 

аналогічні вироби, на основі і без неї: 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6907 10 00 00 Плитка та плити для мостіння і 

покриття підлоги, печей, камінів або 

стін, керамічні неглазуровані; кубики 

керамічні неглазуровані для мозаїки та 

аналогічні вироби, на основі і без неї: 

- плитка, кубики та аналогічні вироби 

прямокутної або іншої форми, 

найбільша грань яких може бути 

вписана в квадрат із стороною менш як 

7 см 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6907 90 Плитка та плити для мостіння і 

покриття підлоги, печей, камінів або 

стін, керамічні неглазуровані; кубики 

керамічні неглазуровані для мозаїки та 

аналогічні вироби, на основі і без неї: 

- інші: 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6907 90 20 00 Плитка та плити для мостіння і 

покриття підлоги, печей, камінів або 

стін, керамічні неглазуровані; кубики 

керамічні неглазуровані для мозаїки та 

аналогічні вироби, на основі і без неї: 

- інші: 

- - з кам'яної кераміки 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6907 90 80 00 Плитка та плити для мостіння і 

покриття підлоги, печей, камінів або 

стін, керамічні неглазуровані; кубики 

керамічні неглазуровані для мозаїки та 

аналогічні вироби, на основі і без неї: 

- інші: 

- - інша 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 



6908 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6908 10 00 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- плитка, кубики та аналогічні вироби 

прямокутної або іншої форми, 

найбільша грань яких може бути 

вписана в квадрат із стороною менш як 

7 см 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6908 90 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6908 90 11 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

- - з грубої кераміки: 

- - - подвійна плитка типу 

"шпальтплаттен" 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6908 90 20 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

- - з грубої кераміки: 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 



- - - інша 

6908 90 31 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

- - інші: 

- - - подвійна плитка типу 

"шпальтплаттен" 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6908 90 51 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

- - інші: 

- - - інша: 

- - - - з поверхнею не більш як 90 см2 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6908 90 91 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

- - інші: 

- - - інша: 

- - - - інша: 

- - - - - з кам'яної кераміки 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 



6908 90 93 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

- - інші: 

- - - інша: 

- - - - інша: 

- - - - - з фаянсу або тонкої кераміки 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

6908 90 99 00 Плитка для мостіння, облицювальна 

для підлоги, печей, камінів чи стін 

керамічна глазурована; кубики 

керамічні глазуровані для мозаїчних 

робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: 

- інші: 

- - інші: 

- - - інша: 

- - - - інша: 

- - - - - інша 

Група 69 

Керамічні 

вироби 

Розділ XIII Вироби з 

каменю, гіпсу, цементу, 

азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; 

Керамічні вироби; Скло та 

вироби із скла 

 


