
ПЕРЕЛІК 

груп технічно складних побутових товарів, 
які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) 

або гарантійній заміні, в цілях застосування 
реєстраторів розрахункових операцій 

  

Найменування груп товарів 
Товарна 

позиція згідно 

УКТЗЕД 

1 2 

Група 73 "Вироби з чорних металів" 

Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли 

(включаючи печі, якi можна використовувати з котлами для центрального 

опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi 

неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних 

металів: 

прилади для приготування та підігрівання їжі 

7321 

Група 84 "Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини" 

Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402 8403 

Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та 

вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з 

вентилятором, з фiльтром або без нього 
8414 

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з 

двигуном та прилади для змінювання температури i вологостi повiтря, 

включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо 
8415 

Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива 

або газу; топки механічні, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, 

механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої 
8416 



Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне 

обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для 

кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415 
8418 

Каландри або інші валкові машини, крiм тих, що призначені для обробки 

металiв чи скла, та валки для цих машин 

8420 

  

Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для 

фiльтрування або очищення рiдин чи газiв 

8421 

  

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших 

ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, 

закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання 

для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання 

товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування 

напоїв 

8422 

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), 

включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою 

ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів 
8423 

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, 

копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та 

аксесуари до них 

8443 

Машини трикотажнi, в’язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, 

тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтинговi 

машини 
8447 

Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним 

пристроєм 
8450 

Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, 

вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для 

термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, 

оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин 

8451 



або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на 

текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття пiдлог типу 

лiнолеуму; 

машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або 

проколювання тканин 

Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 

8440; меблі, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; 

голки для швейних машин 
8452 

Iнструменти ручнi пневматичні, гiдравлiчні або з вмонтованим електричним 

або неелектричним двигуном 
8467 

Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або 

оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї 

iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогічної 

iнформацiї, в іншому місці не зазначені 

8471 

Група 85 "Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або 

відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, 

їх частини та приладдя" 

Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, 

випрямлячi), котушки індуктивності та дроселi 
8504 

Пилососи  8508 

Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крім 

пилососів товарної позиції 8508 
8509 

Електробритви, машинки для підстригання волосся та епiляцiйнi апарати з 

умонтованим електродвигуном 
8510 

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричнi 

нагрівачі занурені; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; 

електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, 

бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi 

побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм 

включених до товарної позицiї 8545 

8516 



Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку 

та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або 

приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для 

комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної 

апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528 

8517 

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в 

корпус; навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця 

чи більше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi 

звукопiдсилювальні комплект 

8518 

Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура 8519 

 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером 

або без нього 
8521 

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої 

входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифрові камери та 

записувальні відеокамери 

8525 

Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади і радiоапаратура дистанцiйного 

керування 
8526 

Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному 

корпусi із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з 

годинником 
8527 

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна 

апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення 

8528 

Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне (наприклад, 

дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та 

пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530 
8531 



Електронні інтегровані схеми 8542 

Група 87 "Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого 

складу, їх частини та обладнання" 

Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним 

чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобів товарної 

позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi 

автомобiлi 

8703 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з 

колясками або без них; коляски 
8711 

Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi 

для перевезення вантажiв), без двигуна 
8712 

Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для 

пересування 
8713 

Коляски дитячі та їх частини 8715 

Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини 8716 

Група 90 "Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 

вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя" 

 Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальнi, захиснi 

або iншi 
9004 

Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім 

газорозрядних ламп товарної позиції 8539 
9006 

Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи 

звуковідтворення або без них 
9007 

Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших 

товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; інші прилади та iнструменти 

оптичнi в іншому місці цієї групи не зазначені 
9013 



Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї 

або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу 

електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору 
9018 

Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та 

iншi пристрої для лiкування переломiв; штучні частини тіла; слухові та iншi 

апарати, якi носять на собi, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати 

недолік (дефект) органа чи фізичну ваду 

9021 

Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, 

поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); 

прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в’язкістю, пористістю, 

розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для 

вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи 

експонометри); мiкротоми 

9027 

Група 91 "Годинники всіх видів та їх частини" 

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із 

собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних 

металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами 
9101 

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із 

собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101 
9102 

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено 

годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або із 

собою, крім годинників товарної позиції 9104 
9103 

Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для 

наземних транспортних засобів, лiтальних апаратів, космічних апаратів або 

суден 
9104 00 00 

Інші годинники 9105 

Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації 

або індикації будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим 

механiзмом, або із синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, 

самописці часу) 

9106 



Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-
якого виду або із синхронним двигуном 

9107 00 00 

Група 92 "Музичні інструменти; їх частини та приладдя" 

Інструменти музичні, в яких звук створюється або має посилюватися 

електричним способом (наприклад, органи, гiтари, акордеони): 
9207 

Група 93 "Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя" 

Інша зброя (наприклад, пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, 

кийки), крім включеної до 
товарної позицiї 9307 

9304 00 00 00 

Група 95 "Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя" 

Консолі  та обладнання для відеоігр, товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi 

ігри, включаючи столи для гри у пiнбол, бiльярд, спецiальнi столи для казино 

та автоматичне обладнання для кегельбану 
9504 

 


