
 

Код Название Группа Секция 

9403 Інші меблі та їх 

частини: 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 30 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

в установах: 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 30 11 00 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

в установах: 

- - заввишки не 

більш як 80 см: 

- - - столи письмові 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 30 19 00 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

в установах: 

- - заввишки не 

більш як 80 см: 

- - - інші 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



9403 30 91 00 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

в установах: 

- - заввишки більш 

як 80 см: 

- - - шафи, що 

мають двері, 

засувки або 

відкидні дверцята; 

шафи для 

збереження 

паперів, картотеки 

та інші шафи 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 30 99 00 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

в установах: 

- - заввишки більш 

як 80 см: 

- - - інші 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 40 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

на кухнях: 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 40 10 00 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

на кухнях: 

- - меблі кухонні, 

секційні 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



9403 40 90 00 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні, 

що 

використовуються 

на кухнях: 

- - інші 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 50 00 00 Інші меблі та їх 

частини: 

- меблі дерев'яні 

типу спальні 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9403 60 Інші меблі та їх 

частини: 

- інші меблі 

дерев'яні: 

Група 94 Меблі; постільні речі, 

матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі 

меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому 

місці не зазначені; світлові 

покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні 

конструкції 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

  

 


