
Перелік товарів із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД, 

на які Державний гемологічний центр України  

за результатами експертизи декоративного каміння і мінеральних 

продуктів видає документи під кодом 3023  

згідно Класифікатора документів, затвердженого наказом Мінфіну від 

20.09.2012 № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації 

з питань державної митної справи, які використовуються у процесі 

оформлення митних декларацій» 
 

Код і назва  

документа  

Код товару 

згідно з 
УКТЗЕД  

Опис товару  

3023 - Висновок 

за результатами 

експертизи  

гемологічних  

об'єктів за 

формами, 

затвердженими 

наказом 

Міністерства 

фінансів України 

від 01 липня 2014 

року № 737, 

зареєстрованим у 

Міністерстві 

юстиції України 

21 серпня 2014 

року за № 

1003/25780 

 

2505  

Піски природні всіх видів, забарвлені або 

незабарвлені, крім металоносних пісків групи 

26  

2506  

Кварц (крім природних пісків); кварцит, 

начорно оброблений або необроблений, 

розпиляний або нерозпиляний чи розділений 

іншим способом на блоки або плити 

прямокутної чи квадратної форми  

2507 00  
Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані  

2508 10 00 00  Бентоніт  

2508 30 00 00  Глина вогнетривка  

2508 40 00 90  Інші глини  

2509 00 00 00  Крейда  

2514 00 00 00  

Сланець, начорно оброблений або 

необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи 

розділений іншим способом на блоки або плити 

прямокутної або квадратної форми  

2515  

Мармур, травертин, або вапняковий туф, 

екаусин та інші вапняки для монументів чи 

будівництва з питомою вагою 2,5 або більше, та 

алебастр, начорно оброблені або необроблені, 

розпиляні або нерозпиляні, чи розділені іншим 

способом на блоки або плити прямокутної чи 

квадратної форми  

2516  

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені 

для монументів чи будівництва, начорно 

оброблені або необроблені, розпиляні або 

нерозпиляні чи розділені іншим способом на 

блоки або плити прямокутної чи квадратної 

форми  

2517 10  

Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, 

що, як правило, використовується як 

наповнювач для бетону чи баласт для мостіння 



 

шосейних доріг та залізничних колій, або як 

інші види баласту, галька та гравій, термічно 

оброблені або необроблені  

2517 41 00 00  Гранули, дрібняк і порошок з мармуру  

2517 49 00 00  
Гранули дрібняк і порошок з каменю товарних 

позицій 2515 та 2516 

2518 10 00 00  Доломіт, некальцинований або неспечений  

2520 10 00 00  Гіпс; ангідрит  

2526 10 

Стеатит природний, начорно оброблений або 

необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи 

розділений іншим способом на блоки або плити 

прямокутної чи квадратної форми 

неподрібнений і немелений 

2529 10 00 00  Польовий шпат  

2529 21 00 00  
Флюорит (плавиковий шпат) із вмістом 

фтористого кальцію 97 мас. % або менше  

2529 22 00 00  
Флюорит (плавиковий шпат) із вмістом 

фтористого кальцію більш як 97 мас. %  

2529 30 00 00  Сієніт нефеліновий  

6801 00 00 00  
Брущатка, бордюрний камінь та плити для 

брукування з природного каменю (крім сланцю)  

6802  

Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам'ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені  

6803 00  
Сланець оброблений та вироби із сланцю або 

агломерованого сланцю  

 

 


