
 1

 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 09 вересня 2020 р.  
№ 817 
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), і 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, затвердженого 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, № 31, ст. 1077, № 42, ст. 1361), зміни, що додаються. 

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

від 9 вересня 2020 р. № 817 

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

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225 

1. У 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, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224: 

1) у розділі “Лікарські засоби, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”: 

позицію 

“3004 Norepinephrine —“— 1 мг/мл або 1 мг/мл 
по 4 мл або 8 мл” 

замінити такою позицією: 

“3004 Norepinephrine ампули, флакони, 
шприци”; 

 

доповнити розділ такими позиціями: 

“3004 Pipecuronium bromide ампули, флакони 4 мг 

3004 Atracurium ампули, флакони 10 мг/мл 

3004 Rocuronium bromide флакони 10 мг/мл 

3002 Influenza vaccines 
(вакцина для 
профілактики 
грипу)”; 

  

 

2) розділ “Засоби індивідуального захисту” доповнити такою позицією: 

“3926 20 00 00, 
4818 50 00 00, 
6210 10 92 00, 
6210 10 98 00 

Халат ізоляційний медичний багаторазовий”. 
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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) у розділі “Лікарські засоби для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19”: 

позицію 

“3004 Norepinephrine —“— 1 мг/мл або 1 мг/мл 
по 4 мл або 8 мл” 

замінити такою позицією: 

“3004 Norepinephrine ампули, флакони, 
шприци”; 

 

доповнити розділ такими позиціями: 

“3004 Pipecuronium bromide ампули, флакони 4 мг 

3004 Atracurium ампули, флакони 10 мг/мл 

3004 Rocuronium bromide флакони 10 мг/мл 

3002 Influenza vaccines 
(вакцина для 
профілактики 
грипу)”; 

  

2) розділ “Послуги” доповнити абзацами такого змісту: 

“Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання 

Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання 

Придбання розхідних матеріалів для монтажу (реконструкції) системи киснепостачання 

Послуги з перевезення майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна допомога для 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі 
послуги приймання вантажу, завантажувально-розвантажувальні роботи, послуги пакування вантажу, 
послуги додаткової обробки вантажу 

Послуги документального та митно-брокерського супроводу майна (вантажів), що надходить на 
територію України як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

Послуги відповідального зберігання майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна 
допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 


