
 

Код Назва Група Секція 

9503 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні промислові 

товари 

9503 00 10 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 21 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- ляльки, які зображують людей, включаючи 

частини та приладдя до них: 

- - ляльки 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 29 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- ляльки, які зображують людей, включаючи 

частини та приладдя до них: 

- - частини та аксесуари 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



9503 00 30 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- поїзди електричні, включаючи колії, 

світлофори, семафори та інше приладдя до 

них; набори моделей зменшеного розміру ("у 

масштабі") 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 35 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші набори конструкторські та іграшки для 

конструювання: 

- - з пластмаси 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 39 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші набори конструкторські та іграшки для 

конструювання: 

- - з інших матеріалів 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 41 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- іграшки у вигляді тварин або інших істот, 

крім людей: 

- - м'яконабивні 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



9503 00 49 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- іграшки у вигляді тварин або інших істот, 

крім людей: 

- - інші 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 55 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інструменти та пристрої музичні іграшкові 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 61 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- головоломки: 

- - з деревини 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 69 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- головоломки: 

- - інші 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 70 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші іграшки у наборах або комплектах 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



9503 00 75 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші іграшки та моделі з умонтованим 

двигуном: 

- - з пластмаси 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 79 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші іграшки та моделі з умонтованим 

двигуном: 

- - з інших матеріалів 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 81 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші: 

- - іграшкова зброя 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 85 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші: 

- - мініатюрні моделі, литі з металу 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9503 00 95 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші: 

- - інші: 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



- - - з пластмаси 

9503 00 99 00 Триколісні велосипеди, самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; 

лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; 

моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 

аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 

головоломки різні: 

- інші: 

- - інші: 

- - - інші 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

4 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 20 00 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- предмети та приладдя для всіх видів більярду 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 30 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- інші ігри, які приводяться в дію за 

допомогою монет, банкнот, банківських 

карток, жетонів або аналогічних засобів 

оплати, за винятком автоматичного 

устаткування кегельбанів: 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



9504 30 10 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- інші ігри, які приводяться в дію за 

допомогою монет, банкнот, банківських 

карток, жетонів або аналогічних засобів 

оплати, за винятком автоматичного 

устаткування кегельбанів: 

- - ігри з екраном 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 30 20 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- інші ігри, які приводяться в дію за 

допомогою монет, банкнот, банківських 

карток, жетонів або аналогічних засобів 

оплати, за винятком автоматичного 

устаткування кегельбанів: 

- - ігри інші 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 30 90 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- інші ігри, які приводяться в дію за 

допомогою монет, банкнот, банківських 

карток, жетонів або аналогічних засобів 

оплати, за винятком автоматичного 

устаткування кегельбанів: 

- - частини 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 40 00 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- карти гральні 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 



9504 50 00 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- консолі та обладнання для відеоігор, крім 

зазначених у підпозиції 9504 30 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 90 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- інші: 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 90 10 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- інші: 

- - набори електричних гоночних автомобілів 

для ігрових змагань 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

9504 90 80 00 Консолі та обладнання для відеоігор, товари 

для розваг, настільні або кімнатні ігри, 

включаючи столи для гри у пінбол, більярд, 

спеціальні столи для казино та автоматичне 

обладнання для кегельбану: 

- інші: 

- - інші 

Група 95 Іграшки, 

ігри та спортивний 

інвентар; їх частини 

та приладдя 

Розділ XX Різні 

промислові 

товари 

  

 


