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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності 
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються 

за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я 
за кошти державного бюджету 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, 
ст. 112) такі зміни: 

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.139-1 такого змісту: 

"14.1.139-1. особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я - у значенні, 
наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я". 

2. Підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту: 

"Положення абзацу першого цього підпункту не застосовується до безоплатно поставлених (переданих) 
особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, товарів, за умови, що: 

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських 
засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного 
бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, та 

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 
здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я. 

Положення абзацу першого цього підпункту не застосовується до безоплатно поставлених 
(переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, товарів, за 
умови, що такі товари були придбані за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального 
фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону". 

3. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктами 165.1.60 і 165.1.61 такого змісту: 

"165.1.60. вартість безоплатно наданих (переданих) структурними підрозділами з питань охорони 
здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб’єктами 
господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, 
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, а також послуг у системі охорони 
здоров’я на користь кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних 
медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій. 

165.1.61. вартість безоплатно наданих (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель 
у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь 
суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови якщо: 

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських 
засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного 
бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, та 
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2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 
здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм 
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону". 

4. Пункт 292.11 статті 292 доповнити підпунктом 11 такого змісту: 

"11) безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 
здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб’єктів 
господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для 
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови якщо: 

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських 
засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного 
бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, та 

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 
здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм 
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону. 

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них 
платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на 
який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 
статті 293 цього Кодексу". 

5. У підрозділі 2 розділу XX "Перехідні положення": 

1) у пункті 38: 

в абзаці першому цифри "2020" замінити цифрами "2022"; 

в абзаці п’ятому слова "перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних 
закупівель" замінити словами "які визначені відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"; 

2) доповнити пунктом 38-1 такого змісту: 

"38-1. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану 
вартість: 

1) операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та 
допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою 
на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я; 

2) операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та 
допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою 
на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я. При цьому норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 
цього Кодексу не застосовуються; 

3) операції з безоплатного постачання (передачі) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у 
сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були 
ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, на 
користь структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій або суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної практики; 

4) операції з безоплатного постачання (передачі) лікарських засобів, медичних виробів та 
допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України 
відповідно до підпунктів 1-3 цього пункту, у разі здійснення перерозподілу таких лікарських засобів, 
медичних виробів та допоміжних засобів до них у встановленому законодавством порядку між 
структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної практики; 
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5) операції з безоплатного постачання (передачі) у системі охорони здоров’я до кінцевого споживача 
(пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що 
передбачені програмою медичних гарантій, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних 
засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до 
підпунктів 1-4 цього пункту, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктами господарювання, які мають 
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. 

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, передбачене цим пунктом, 
застосовується, якщо ввезення та/або постачання (передача) лікарських засобів, медичних виробів та 
допоміжних засобів до них здійснюється за кошти державного бюджету на виконання відповідних угод 
(договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, у 
межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. 

Перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за 
кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони 
здоров’я, та порядок їх ввезення, постачання і цільового використання, а також розподілу 
(перерозподілу) між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають 
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них 
відповідно до цього пункту платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за 
наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, 
що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України (постачанні на митній території 
України) таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, а також сплатити 
пеню відповідно до закону". 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, 
крім підпункту 1 пункту 5 розділу I цього Закону, що набирає чинності з дня, наступного за днем 
опублікування цього Закону. 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і 
результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 

 
Президент України  В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

м. Київ  
17 березня 2020 року  
№ 532-IX 


