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ПРОТОКОЛ'
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про
вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну
торгівлю від б липня 2001 року
Кабінет Міністрів
далі - "Сторони",

України

і

Уряд . Республіки . Таджикистан,

беручи до уваги зміни, внесені до національного законодавства держав
:<3торін » реглги^еїагізшааш- зовнішньої Гномічної діяльності • :
керуючись статтею 1 УгодиміжКабінетом Міністрів Україниі Урядом
Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 Липня20О1року, .
2 о
на період до набрання чинності для держав Сторін Договору гіро зону
вільної торгівлі, вчиненого 18 жовтня 2011 року у м. Санкт-Петербурзі,
домовилися про таке:
•
Стаття!
Товари, номенклатура яких наведена у Додатку. 1 до іцього Протоколу,
вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Таджицькою "стороною
імпортним митом при їх поставці з митної території України на митну територію
Республіки Таджикистан.
;
^і,
•.;/:•;
Товари, номенклатура яких
Додатку 2 до цього Протоколу,
вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Українською стороною
експортним митом при їх поставці з митної території України на митну
територію Республіки Таджикистан.
j
. Стаття 2
І
Стосовно товарів, номенклатура яких наведена у Додатку 1 і Додатку 2 до
цього Протоколу, які вилучаються з режиму вільної торгівлі, кожна із Сторін
надає на запит другої Сторони інформацію щодо: .
• мита, податків і митних зборів, що стягуються при їх експорті/імпорті,"
включаючи методи справляння мита, податків і зборів;
• положень, що стосуються митного оформлення . їх транзиту,
транспортування, складування, перевантаження та інших похожйх послуг;
методів і видів платежів;
видачі експортних ліцензій.
Стаття З
До цього Протоколу можуть бути внесені зміни або доповнення за
узгодженням Сторін. Ці зміни і доповнення здійснюються у письмовій формі і
будуть становити невід'ємну частину цього Протоколу.

Цей Протокол є невід'ємною .частотою
зйіж Кабінетам Міністрів
України і Урядом Республіки Таджикистан і^о вїдьну торгівлю від 6 липня 2001
року, і набирає чинності згідно із статтею і 4 цієї ^ґоди.
..
Вчинено vy м.
2012 року у двох
примірниках,
мовами, при цьому
усі .тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у питаннях
тлумачення і застосування положень ііьдго Протоколу текст російською мовою
матиме переважаючу силу.

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Республіки Таджикистан

Додаток 1
д о Протоколу між Кабінетом Міністрів України і

Урядом Республіки Таджикистан
про вилучення з режиму вільної торгівлі
до Угоди між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Республіки Таджикистан
про вільну торгівлю від б липня 2001 року
Товари,
які вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Таджицькою
стороною імпортним митом при їх поставці з митної території України на
• митну територію Республіки Таджикистан
КОД ТН ЗЕД

Найменування товару

2201

Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без
додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних
речовин; лід та сніг
і
!

;.2202

Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших
підсолоджувальних або ароматизувальних речовині, інші безалкогольні,
напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009

220300
2204

Пиво із солоду (солодове)

2205 •

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім
того, що включено до товарної позиції 2009
Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або]
ароматизувальних екстрактів
'
:л, ;

.2207...

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або
більше; спирт етиловий та інші спиртові дистилят а та спиртні напої, і
одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-яко' ' концентрації

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентраціє о спирту менш як
80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

2402

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки,
з тютюном або його замінниками

5701

Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або
неготові

5702

Килими та інші текстильні покриття для підлоги, 1гкані, нетафтингові
або нефлоковані, готові або неготові, включаючі ї "кілім", "сумах",
"кермані" та подібні килими ручної роботи
Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтйнгові, готові
або неготові

5703
, 5704.. . ,

Килими та інші- текстильні покриття для г іідлоги • з повсті,
нетафтингові, нефлоковані, готові або неготові

570500

Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або
неготові
'
1
•

Додаток 2
до Протоколу між Кабінетом Міністрів України Л

Урядом Республіки Таджикистан
про вилучення з режиму вільної торгівлі
до Угоди між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Республіки Таджикистан
про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року
Товари,
які вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Українською
стороною експортним митом при їх поставці з митної території України на
митну територію Республіки Таджикистан
КОД УКТЗЕД
: 1206 00 99. 00

Найменування товару
Насіння соняшнику, подрібнене або не подрібнене інше

і

41.01

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів)
або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені,і
пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не
вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з;
волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або
неспилок

4102

Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні,;
сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але
не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій
обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок
або неспилок, крім зазначених у примітці 1(c) до цієї групи

4103 90 00 00

Інші необроблені шкури (свіжі або солоні сушені, золені,!
пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не
вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці),, зі
волосяним покривом або без волосяного пок риву, спилок або
неспилок, крім зазначених у примітках 1(b) або 1 (с) до цієї групи
інші

7202 99 80 00 ••-• ферохромнікель та інші феросплави
7204

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для
переплавлення (шихтові зливки)

7218 10 00 00

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та з інших
первинних формах; напівфабрикати з корозійност ійкої
(нержавіючої) сталі зливки та інші первинні форм и

7401 00 00 00

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена )

7402 00 00 00

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітич]юго рафінування

7403 12 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: ває рбарси (литі
заготівки з металу для виробництва дроту)

7403 13 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: біл ЇТИ (заготівки з
металу квадратного чи круглого поперечного перс ;різу для
подальшої прокатки сортових профілів) •

7403 19 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: інші

7403 21 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави цеоброблені: сплави на основі міді
та цинку (латуні)

7403 22 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави веоброблені: сплави на основі міді
та олова(бронзи)

7403 29 00 00 "

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: спЛави на основі міді
та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзильбери)
Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: інші мідні сплави (за
винятком лігатур товарної позиції 7405)

7403 29 00 00
7404 00

Відходи і брухт мідні

7405 00 00 00

Лігатури на основі міді

7406

Порошки та луска з міді

7415 29 00 00

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих,
що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні
або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки,
глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби
(включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні: інші вироби без
різьби
' .1

7415 39 00 00

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих,
що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні
або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, ~ 1,
глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби
(включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні: інші вироби з
різьбою
І
•;

.74 І8 19 90 00 • Вироби столові, кухонні або інші побутові виробії та їх частини
j
міішї; мочалки для чищення кухонного посуду, п<здушечки для
чищення або полірування, рукавички та аналогічігі вироби мідні;,
обладнання санітарно-технічне та його частини мІдні: інші •"
!
74І9 "•"
7503 00

—

Інші вироби мідні
.

7602 00.;

Відходи та брухт нікелеві
Відходи та брухт алюмінієві

7802 00 00 00

Відходи Та брухт свинцеві

7902 00 00 00

Відходи та брухт цинкові

8002 00 00 00

Відходи та брухт олов'яні

8101 97 00 00

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відоо зди та брухт:
відходи та брухт

8105 30 00 00

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти мегалургії кобальту;
кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи і:а брухт: відходи
та брухт

8108 ЗО 00 00.

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 6f >ухт: відходи та
брухт

8113 00 40 00

Металокераміка і вироби З металокераміки, ВІШКУ їаючи відходи та
брухт: відходи та брухт !
, .•
:
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ПРОТОКОЛ
байии Девони Вазирони Украйна ва Дукумати Ч,ум*урии То^икистон дар бораи
боздошт намудани номгуи як катор молхо аз низоми савдои озод мутобики
Созишномаи байни Девони Вазирони Украйна ва Дукумати Чумхурии Точикистои
дар бораи савдои озод аз 6 июли соли 2001
- Девони Вазирони Украйна ва Хукумати -"Чумхурии. Точикиетон, ки
минбаьд «Тарафхо» номида мешаванд,
і
тагйироти вориднамудаи конунгузории миллии Тарафхоро оид ба'танзими
фаьолияти иктисодии хоричй ба инобат гирифта,
моддаи 1-й Созишномаи байни Девони Вазирони Украйна ва Хукумати
Чумхурии Точйкистон дар "бораи савдои озод аз. б июли солй 20016а рохбарй
гирифта,
то давраи барои давлатхои Тарафхо хукми конунй пайдо намудан
Ааднома дар бораи минтакаи савдои озод, ки 18 октябри соли 2011 дар шахри
Санкт - Петербург ба тасвиб расидааст,
ба мувофикаи зайл расиданд:

• і

r
Моддаи 1
?
Молхое, ки номгуи онхо дар Замимаи 1-й Протоколи мазкур нишон дода
шудаанд, аз низоми савдои озод хорич; карда шуда ва чониби Точикиетон дар
сурати ворид шудан аз каламрави гумрукии Украйна ба каламрави гумрукии
Чумхурии Точикиетон аз чониби Точикиетон бочи воридотии гумрукй ситонида
мешавад.
\ С.о. * 3
Молхое, ки номгуи онхо дар Замимаи 2-^и Протоколи мазкур нищон.,дода
шудаанд, аз низоми савдои озод хорич карда; шуда ва чониби Украйна дар сурати
ворид шудан аз каламрави гуіМрукйи Точикиетон ба каламрави гумрукии
Украйна аз чониби Украйна бочи воридотии гумрукй ситонида мешавад.
Моддаи 2
Хар як Тараф мувофики дархости Тарафи дигар дар бораи. номгуи молхое,
ки онхо дар. Замимахои 1 ва 2 -и Протоколи мазкур нишон діода шудаанду аз
низоми савдои. озод хорич карда мешаванд, маьлумоти зеринро пешнихдц
менамояд:
"7:"'
"
•......•
....
• дар бораи бочдои гумрукй, андозхо ва намудхои дигари
ва^ти содирот/ворйдот, аз чумла тартиби гирифтани бочхо, андозхо ва намудхои
дигари пардохт;
• дар бораи низомномахои вобаста ба барасмиятдарории транзитам
гумрукй, хамлу накд, . анборкунй, аз як чо ба чои дйгар бор кардан ва
хизматрасонихои ба хамин монанД;
• усул ва намудхои пардохт;
• додани ичозатномах,ои содиротй.
Моддаи З
Бо мувофикаи Тарафхо ба Протоколи мазкур тагйиру иловахо ворид
намудан мумкин аст. Ин тагйиру иловахо ба таври хаттй ни шон дода шуда,
кисми таркибии хамин Протокол махсуб меебанд.

Моддай4
'•"'!
Протоколи мазкур,клеми таркибий Созишномаи байни Девони Вазирони
Украйна ва Хукумати Ч^умхурии То^икистон дар бораи савдои озод аз- б/йюли
соли 2001 мах,суб ефта, мутобиїди моддаи 14 хамин Созищнолїа зьтибори Хукукй
пайдо мекунад.
•
.• '
Тарафхо мукаррароти Протоколи мазкурро аз рузи ба имзо расвдани он
:
татбик менамоянд.
'
•
•
Дар шахри
, дар таьрихи «JL8 у>МОХИ ИЮН 2012, дар ду нусха,
хар кадоме ба забонхои украинй, точикй ва р'усй, ки хама нусхахо дорои
зьтибори якхелаи хукукианд, ба имзо раеидааст. Дар сурати ихтилофи назархо
дар шарху истифодаи мукаррароти Протоколи мазкур, мат:ни русй.афзалият
дорад.

Аз Чонибії Девони
ВазирониУкрайна

Аз мониби Хукумати
т
^умхурии Точикистон

Замимаи 1
ба Протоколи байни Девони Вазирони Украйна
1
ва Дукумати Чумхурии Точикистон оид ба' боздошт
аз низоми савдои озод ба Созишнома байни
Хукумати Чумхурии Точикистон ва Девонй
Вазирони Украйна оид ба савдои озод
аз 6 июли соли 2001

-

.:

Молхое,
ки аз низоми савдои озод боздошт ва хангоми тахвил аз каламрави гумрукии
Украйна ба каламрави гумрукии Точикистон аз ч;ониби Точикистон нисбати
OHX.Q бочхои воридоти татбик, карда мешаванд
РамзиНМ
;ФИХ •
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.••>

/:Номгуи.мол
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• |

Обхо, аз чумла маьдании табйй е суньй, газнок бе иловаи канд е j
дигар ширинкунандахо е маводхои болаззату хущбуй; ях ва барф j
2202
2 і- : Обхо, аз чумла маьданй ва газнок дорои иловахои канд е дигар і
ширинкунандахо е маводхои болаззату хушбуй, ва дигар '
І
нушсікихои гайриспиртй, гайр аз шарбатхои мевагй ва сабзавотии і
мавкеи молии 2009
220300
Пиво
2"2'./.'2.'22
'".'.У 2222222І2 /2: .222 2 2 - 2' !
2204
Шаробхои табиии ангурй, аз чумла спиртдор; хамираи ангурии
гайр аз нишондодашудахои мавкеи молии 2009
і
'2205
Вермутхо ва дигар шаробхои табиии ангурй, ки и ловаи маводхои І
растанй ва хушбуй • доранд
.
Сййрти зтйлии денатуратсия нашуДа бо консент затсияи'
2207
спиртии 80%-и хачм е зйеда аз он; спирти зтилй в; і дигар киемхои
спйртии дентуратсияшудаи консентратсияи йухтг лиф
І
1
Спирти зтилии денатуратсия нашуда бо консент затсияи •
•2208
спиртии камтар аз 80%-и х;ачм; киеми спирти, лик ерхо ва дйгар
нушокихои спиртй:
.
2402
Сигорхо, сигорхои халкашакл буридашуда аз там оку ва
ивазкунандахои он
2201 •

•

•

5701

Колинхой гирехдор ва маводхои насоччии руи фа ми, тайер ва
нотайер

5702

Матоьхо, к,олинхои гирехдор ва маводхои насочч ии руи фарш,
гайритафтингй е флокирношуда, тайер ва нотайе;з, «килим»,
«суммах», «кирмонй» ва корхои дастии монанди и НХ.0
Крлинхо ва маводхои насоччии тафтингии руи фа ]Ьш, тайер ва
нотайер
Крлинхо ва маводхои насоччии болопуши фарш, гайритафтингй
е флокирношуда, тайер ва нотайер,
Дигар колинхо ва маводхои насоччии болопуши фарш, тайер ва
нотайер
І

5703
5704
570500

.УГ.

і

..
., ~ .

/: •
.;

і
Замимаи 2
ба Протоколи байни Девони Вазирони Украйна
ва Хукумати Чумхурии Точикистон ОЙД ба боздошт
аз низоми савдои озод ба Созишнома бийни
• Хукумати Чумхурии Точ;икистон ва Девони
Вазирони Украйна оид ба савдои озод
1
аз 6 июли соли 200 І

•

.

=....•::?......._:...
Молхое
І кй аз низоми савдои озод боздошт ва хангоми тахвил аз каламравй
І гумрукии Украйна ба каламрави гумрукии Точикистон аз чониби
•; Украйна нисбати онхо бочхои содиротй татбик карда мешаванд.

Рамзи
Номгуи

/?

' МРУФИХ

МОЛХО

1206 00 99 00

Тухми офтобпараст, майдакардашуда ва майдакарданашуда

4101

Пустхои коркарднашудаи чорвой калони шохдор (аз чумла
говмеш) ва е дайвононти оилаи аспх,о (бугдодашуда ва .е
намакзадашуда, хушккардашуда, ипщоркардашуда, пикешуда
ва е нигохдошташуда бо усулхои гуногун, вале даббоги
(ошдода)нашуда,
тавассути
моддахо
(пергаментхо)
чудонашуда ва е коркарди минбатьда анчомдоданашуда) -и
пашмдор ва е бе пашм, аз хамчудокардашуда ва
чудокарданашуда.
Пустхои • коркарднашудаи . гусфанд. ва е пусти бара
(бугдодашуда ва е намакзадашуда, хушккардашуда,
ишкоркардащуда, пикешуда ва е нигохдоштг ішуда бо усулхои.
гуногун, вале даббоги (ашдода)нашуда, та вассути моддах,о
(пергаментхо) чудонашуда ва
е корї .арди. минбаьда
анч;омдоданашуда) -и пашмдор ва е бе п ашм, ба гайр аз
ихтисоршудахо дар шархдои 1 (Ь) ва е 1 (с ) мансуби Хамин
ГУРУХІ .
Пусхои коркарднашудаи дигар (бугдс щашуда ва е
намакзадашуда, хушккардашуда, ишк,оркард ашуда, пикешуда
ва е нигохдошташуда бо усулхои гуногу:л, вале даббоги
(ошдода)нашуда,
тавассути
моддахо
(пергаментх,о)
чудонашуда ва е коркарди минба-ьда анчог лдоданашуда) - и
пашмдор ва е бе пашм, аз хамчуд окардашуда ва
чудокарданашуда ба гайр аз ихтисоршудах< ) дар шарххои 1
(Ь) ва е 1 (с) мансуби хамин гурух; ва райрадо
Феррохромникел ва ферросплавхо (хулаи фе{,р)

4102
//.• о :0 'X- СС

4103 90 00 00

7202 99 80 00
7204

Партовхо ва оханпорахои металлхои ( фулузоти) сиех,;
сабикаи (слитки) фулузоти сиех, барон гу дохтани дубора
(сабикаи шлихти)
.
..
Пулоди зангногир дар шакли сабйка ва дигар ашколи.
аввалия.

7218 10 00 00

..

•

- . • . •.•••

- -7401 00 00 00
7402 00 00 00
7403 12 00 00
7403 13 00 00

ЇПтейни

мисин;

миси

кирбандишуда

(обдодашуДа),

обутобдодашуда)
Миси
тозакарданашуда;
анодхои
мисй
тозакории
злектролитй
' Масолех барон омода кардани сим аз миси тозакардашуда"

7403 19 00 00

Масолех барон тунукасозй аз миси тозакардашуда
Дигар мисхои тозакардашуда

7403 21 00 00

Хулахо Дар асоси мисин ва руд (биринчй)

• 7403 22 00 00
7403 29 0000

Хулахо дар асоси мисин ва калагй (биринчй)

;

7404 00

Хулахо дар асоси мис ва калагй (купроникел) ва еаз мисс,
никел ва рух (нейзильбера)
Хулахои дигари мисин (ба гайр аз омехтаи (лигатури) мавкеи
молии 7405)
Партовхо ва оханпорахои мисй

7405 00 00 00

Омехтахои мисй

7406

Хока ва пулакчахои мисй

7415 29 00 00

7419

Дигар навьхои махсулоти мисй бо рахапечй (резьба), ба гайр
'аз шайбахо (аз чумла шайбахои пружинй) .
.~
•' !
Дигар нав.ьхой махсулоти мисй бо рахапеч и ба гайр аз мехй
печдор (шуруп)-и барон чуб, винт (мехй. печдор), мурват
(болт) ва гайкахо.
Махсулоти хочагии мисинва дигар кисмхои онхо
Дигар махсулоти Мисин

7503 00

Партовхо ва оханпорахои никелй

760200

Партовхо ва оханпорахои алюминй

7802 00 00 00

Партовхо ва оханпорахои сурбй

7902 0000 00

Партовхо ва оханпорахои рухи

8002 00 00 00

Партовхо ва оханпорахои кальагй

8101 97 GO 00

Партовхо ва оханпорахои волфрамй

8105 30 00 00

Партовхо ва оханпорахои кобалтй

8108 30 00 00

Партовхо ва оханпорахои титани

8113 00 40 00

Керамикахои металлй ва махсулоти аз кераьіикахои металлй,
аз чумла партовхо ва оханпорахо: партовхо іт оханпорахо

7403 29 00 00

7415 39 00 00
7418 19 90 00

-

-

-•-
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ПРОТОКОЛ
м-ежду Кабинетом Министров Украиньї и Правительством Реснублики
Таджикистан об изьятиях отдельньїх товаров ш режима свободной
торговли к Соглашению между Кабинетом Министров Украиньї и
Правительством Республики Таджикистан о свободной торговле
от 6 июля 2001 года
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. Кабинет Министров Украиньї и Правительство Республики Таджикистан,
далее "Стороньї",
прииимая во внимание изменения, внесенньїе
в надиональное
законодательство государств Сторон по регламентирбванию внешней
зкономической деятельности,
руководствуясь статьей 1 Соглашения между Кабинетом Министров
Украиньї и Правительством Республики Таджикистан о свободной торговле
от 6 июля 2001 года,
на период до вступления в силу для государств Сторон Договора о зоне
свободной торговли, заключенного 18 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Товарьі, номенклатура которьіх приведена в Приложении 1 к настоящему
Протоколу, исключаются из режима свободной торговли и облагаются
Таджикской стороной импортньїми пошлинами при их поставке с таможенной
территории Украиньї на таможенную территорию Республики Таджикистан.
Товарьі, номенклатура которьіх приведена в Приложении 2 к настоящему
Протоколу, исключаются из режима свободной торговли и облагаются
Украинской стороной зкспортньїми пошлинами при их поставке с таможенной
территории Украиньї на таможенную территорию Республики Таджикистан.
Статья2
В отношении товаров, номенклатура которьіх приведена в Приложении І ;
и Приложении 2 к настоящему Протоколу, Которвіе исключаются из режима
свободной торговли, каждая из Сторон представляв по запрооу другой Стороньї
информацию о:
• таможенньїх пошлинах, налогах и сборах, взимаемьіх при их
зкспорте/импорте, включая методи взимания пошлин, налогов и сборов;
• положеннях, касающихся таможенного оформлення их транзита,
транспортировки, складирования, перегрузки и других прдобньїх услуг;
• методах и видах платежей;
• вьщаче зкспортньїх лицензий.
СтатьяЗ
В настоящий Протокол могут бьіть внесеньї изменения или дополнения по
согласованию Сторон. Данньїе изменения и дополнения осуществляются в
цисьменной форме и будут являеіся неотьемлемой частью зтого Протокола.

• 1 • Статья4
• .
Настоящий Протокол является неотьемлемой частью Соглашенйя. между
Кабинетом Министров Уіфаиньї и Правительством Республики Таджикистан о
свободной торговле от '6 йюля 2001 года и вступает в силу в соответствии со
статьей 14 зтого Соглашения.:
7

Совершено в. г.
^ЙГ, " •,; " Ж " 2012 года в двух
екземплярах, каждьіи на украинском, таджикском и ру.сском язьїках, при атом
все текстьі аутентичньіе. В случае возникновения разногласий в толкованйи и
применении положений настоящего Протокола текст на русском язьіке будет
иметь преимущественную силу.

За Кабинет Министров
Украиньї

За Пріавительство
Республики Таджикистан

Приложение ї
к Протоколу между Кабинетом Министров Украиньї и
Празвительством Республики Таджикистан
об изьятиях из режима свободной торговли
к Соглашению между Кабинетом Министров Украиньї и
Правительством Республики Таджикистан
о свободной торговле от 6 июля 2001 года
Товарьі,
которьіе исключаются из режима свободной торговли и облагаются
Таджикской стороной импортньїми пошлинами при их поставке с
таможенной территориц Украиньї на таможенную территорию Республики
Таджикистан
кодтнвзд
2201

Водьі, включая природньїе или искусственнме минеральнне,
газированньїе, без добавлення сахара или других подслащивающих
или вкусо-ароматических веществ; лед и снег

.

2202

Водьі, включая природньїе или искусствевіньїе минеральнне,
газированньїе, без добавлення сахара или друга X подслащивающих
или вкусо-ароматических веществ и прочіае безалкоіольньїе
напитки, за исключением фруктовьіх и овощк(Ьіх соков товарной
,., ,.,.„...., {.' •
позйции 2009
...
.-....;.
' "С ГОЇ.;^::;, і
Пиво солодовое
/.ге:;-?.::.:..'.

220300
2204
'2205,

Наименование товара

.

Вина виноградньїе натуральньїе, включая крепленньїе; сусло
виноградное, кроме указанного в товарной позиЦии 2009 --і Вермутьі и виноградньїе натуральньїе вина прочйе с добавлением
растительньїх и ароматических веществ

2207 .

Спирт зтиловьій неденатурированньш с концентрадией сгіирта SO
об.% или более, зтиловьш и прочйе настойки, денатурированньїе,
любой концентрации

2208

Спирт зтиловнй неденатурированньш с кон центрацией . спирта
менее 80 об.%; спиртовьіе напитки ликбрьі і прочйе настойки,
денатурированньїе, любой концентрации

2402

Сигари, сигари с обрезанньши кольцами, і із табака или его
заменители

5701

Узелковьіе коврн и прочйе текстильньїе наї юльньїе покрьггия,
готовьіе или неготовьіе

5702

Ткани, ісоврьі и прочйе текстильньїе нал зльньїе покрьггия,
нетафтинговьіе или нефлокированньїе, готові іе или неготовьіе,
включая "килим", "суммах", "кермани" и а іалогичньїе коврн
ручной работьі

5703.

Коврьі и. прочйе текстильньїе напольньїе пок рьітия татинговне,
готовьіе или неготовьіе ......

5704

Коврн и прочйе текстильньїе напольньїе пок зьітия из войлока,
нетафтингбвьіе или нефлокированньїе, готовьіе яли неготовьіе

570500

Коврн и текстильньїе напольньїе покритая прочйе, готовьіе или
неготовьіе
••••••••'•
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Прилйжение 2 ,
к Протоколу между Кабинетом Министров Украийьі и
Правительством Республики Таджикистан
об изьятиях из режима свободной т'орговли
к.Соглашению между Кабинетом Министров Украйня и
Правительством Республики, Таджикистан
о свободной торговле от б июля 2001 года
Товарьі,
которьіе исключаются из режима свободной торговли и облагаіотся
Украинской стороной зкспортньїми пошлинами при их поставке с
таможенной территории Украиньї на таможенную территорию
Республики Таджикистан
КОДУТК

взд

Наименование товара

1206 00 99 00

Семена подсолнечника, дробленого йли недробленого

4101

Необработаннне шкурьі крупного рогатого скота (включая
буйволов) или животньїх семейства лошадиньїх (парнне шіи
соленьїе, сушенне, золенне, пикелеванньїе или консервированньїе
другим способом, но не дубленне, не вьхделаннне под пергамент
или не подвергнутьіе дальнейшей обработке), с волосяньм покровом
или без волосяного покрова, двоенньїе или недвоеннне

4102

Необработанньїе шкури овед . или шкурки ягнят, (ларньїе или
.соленьїе, сушеньїе, зол|еньіе, пикелеванньїе или консервированньїе:
другим способом, но не дубленьїе, не внделанньїе под пергамент и
не подвергнутьіе дальнейшей обработке) с шерстньш покровом или
без шерстного покрова, двоенньїе или недвоенньіе," кройе
исключенньїх примечанием 1(c) к зтой группе І --

4103.90 00 00 Прочие необработанньїе ііікурьі (парньїе или соленьїе, сушеньїе,
золенне, пикелеванньїе или консервированньїе другим способом, но
не дубленьїе, не вьщеланньїе под пергамент и не подвергнутьіе
дальнейшей обработке), з волосяним покровом ики без волосяного
покрова, двоенньїе или: / недвоенньіе кроме исключенньїх
примечанием 1(b) йли 1(c) к зтой группе; прочие
7202 99 80 00 феррохромникель и прочие ферросплавьі
7204

Отходьі и лом черньїх металлов; слитки черньїх металлов для
переплавки (пгахтовьіе слитки)

7218 10 00 00

сталь нержавеющая в виде слитков и в прочих перв|ичньіх формах

7401 00 00 00

штейн медньїй; медь цементационная (осажденная)

740200 00 00 медь нерафинированная; анода медньїе для електрблитического
рафинирования
7403.12 00 00- заготовки для изготовления проволоки из рафинированной меди
7403 13 00 00 Заготовки для прокатки из рафинированной меди
7403 19 00 00 медь рафинированная прочая

7403 21 00 00 сплавн на основе меди и цинка (латуни)
7403 22 00 00 сплавьі на основе меди и олова (бронзьі) •
7403 29 00 00 сплавн на основе меди и никеля (купроникели) или из меди, нйкеля і
и цинка (нейзильбере)
. .
т
7403 29 00 00 прочие сплавьі из меди (за исключением лигатур тобаряой Шзиции
/7405) •
" ;;;>::.
,,„:
.
-V..';І '
J.J1'
7404 00

отходьх и лом медньїе

7405 00 00 00

лигатурьі на основе меди

7406
7415 29 00 00

порошки и чешуйки медньїе

І

прочие изделия из меди без резьбьі, кроме шайб (включая щайбьі
пружинньїе)
'
'
•
,

|

7415 39 00 00
7418 19 90
00
. 7419

прочие изделия из меди с резьбой (кроме шурупов для дерева,
прочих винтов, болтов и гаек)
.)•'•'•
хозяйственцьіе изделия из меди и их части прочш
изделия из меди прочие

7503 00

отходьі и лом никелевьіе

7602 00.

отходьі и лом алюминиевне

7802 00 00 00

.'... . .

отходьіилом
7902 00 00 00 отходьі и лом
8002 00 00 00 . отходьі илом
8101 97 00 00 отходьі и лом

свинцовьіе
цинковьіе
оловянньїе
.
.
.
вольфрамовьіе

8105 30.00 00 . отходьі и лом кобальтовьіе
8108 30 00 00 . отходьі и лом титановьіе
8113 00 40 00

металлокерамика и изделия из металлокерамики, в ключая Отходьі и
лом: отходьі й лом

• л .

