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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 07 квітня 2021 р.  
№ 336 
Київ 
 

Про внесення змін 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 
 

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; 2021 р., № 11, ст. 459), зміни, що додаються. 

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

від 7 квітня 2021 р. № 336 

ЗМІНИ,  
що вносяться 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 

У підрозділі “Засоби індивідуального захисту” розділу “Медичні вироби, медичне обладнання та 
інші товари, 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”: 

назву підрозділу викласти в такій редакції: 

“Засоби індивідуального захисту*”; 

позиції 

“6307 90 98 00 Медична маска*, респіратор FFP2 або FFP3, маски, неоснащені 
змінними фільтрами 

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

Халат ізоляційний медичний одноразовий** 

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

Костюм біологічного захисту/комбінезон** 

замінити такими позиціями: 

“6307 90 98 00 Медична маска**, респіратор FFP2 або FFP3, маски, 
неоснащені змінними фільтрами 

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

Халат ізоляційний медичний одноразовий*** 

3926 20 00 00, 
4818 50 00 00, 
6210 10 92 00, 
6210 10 98 00”; 

Костюм біологічного захисту/комбінезон*** 

виноски “*”, “**” викласти в такій редакції: 

“* Підрозділ зазначається для звільнення від оподаткування податком на додану вартість лише для 
операцій з постачання на митній території України.”; 

“** До позиції “медична маска” додається документ про відповідність ДСТУ EN 14683:2014 та/або 
EN 14683:2005.”; 

доповнити перелік виноскою “***” такого змісту: 

“*** До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ EN 14126:2008 
та/або EN 14126:2003.”. 


