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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 25 листопада 2020 р.  
№ 1201 
Київ 
 
Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного 
обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або 
операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 березня 2020 р. № 224 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, ст. 1113, № 60, ст. 1903, № 89, ст. 2886), і 
переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “Деякі питання закупівлі 
товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України” (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, № 42, ст. 1361, № 89, ст. 2886), зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 листопада 2020 р. № 1201 

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліків, затверджених  
постановами Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225 

1. Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), 
необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з 
постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану 
вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224, 
доповнити розділом такого змісту: 

“Інше 

Код згідно з 
УКТЗЕД 

Назва товару 

8501, 8502  система безперебійного електроживлення”. 

2. У переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225: 

1) розділ “Інше” доповнити такою позицією: 

“Код згідно з 
УКТЗЕД 

Назва товару 

8501, 8502  система безперебійного електроживлення”; 

2) у розділі “Послуги”: 

назву розділу викласти в такій редакції: 

“Роботи та послуги”; 

доповнити розділ абзацами такого змісту: 

“Послуги із поводження з медичними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, 
оброблення (перероблення), утилізації (тих, що можуть підлягати утилізації), видалення, знезараження, 
знищення медичних відходів) 

Реконструкція, реставрація, капітальний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров’я, які 
надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2”. 


