«Робота органів місцевого самоврядування з
гуманітарною допомогою: проблемні питання
та обмін практичним досвідом»
30 червня

2022 року

Нормативно-правове регулювання ввезення
гуманітарної допомоги в Україну
Роз’яснення щодо ввезення гуманітарної допомоги на територію України в
умовах воєнного стану (станом на 02.04.2022)
https://bit.ly/39g4Gj9
Ввезення гуманітарної допомоги під час війни: що треба знати?
https://bit.ly/3myrhdA
Декларація на ввезення гуманітарної допомоги може бути подана митниці як в
паперовій, так тепер і в електронній формі
https://bit.ly/3MIyToq
Спрощено митне оформлення окремих транспортних засобів як гуманітарної
допомоги
https://bit.ly/3xE56Jh
Алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну
https://bit.ly/3QhTt1V
Ввезення гуманітарної допомоги - 3 способами оформлення митної декларації
https://bit.ly/3xkOchv
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Нормативно-правове регулювання ввезення
гуманітарної допомоги в Україну
Постанова КМУ «Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються
гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів
гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної
допомоги» від 7 березня 2022 р. № 224
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2022-%D0%BF#Text
Постанова КМУ «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон
України в умовах воєнного стану» від 1 березня 2022 р. № 174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-%D0%BF#Text
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення» від 20 листопада 2003 р.
№ 1807
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-%D0%BF#Text
!!! Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного використання» від 28 січня 2004 р. № 86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2004-%D0%BF#Text
ЗУ «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої
державної реєстрації транспортних засобів» 2739-IV, чинний, поточна редакція —
Редакція від 27.05.2022
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Алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну
КРОК 1.
Перевірити, до якої категорії належать товари, які ви плануєте ввезти.
Відповідно до постанови КМУ від 1.3.2022 р. № 174, це може бути:
а) “загалом гуманітарна допомога”, в тому числі: каски, бронежилети,
нитки та матеріали для виготовлення бронежилетів;
б) військове обладнання: переносні радіостанції, квадрокоптери,
біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери, коліматорні
приціли, оптичні приціли, тепловізори, прилади нічного бачення;
в) товари подвійного використання та товари військового
призначення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-%D0%BF#Text
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Алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну
КРОК 2.
Якщо товари, які ви плануєте ввезти в Україну є “загалом гуманітарною
допомогою”, необхідно:
•

Завчасно скласти електронну або паперову декларацію.

•

При перетині кордону України подати заповнену декларацію
митному органу.

•

Зберегти собі декларацію з відбитком особистої печатки працівника
митниці.

http://bit.ly/3vK1YJT
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Алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну
КРОК 3.
Якщо товари, які ви плануєте ввезти в Україну як гуманітарну допомогу
є “військовим обладнанням” :
•

пластини для бронежилетів;

•

нецивільного призначення: радіостанції, квадрокоптери, біноклі та
інше, коліматорні приціли, оптичні приціли, тепловізори.

Необхідно додатково отримати гарантійний лист від кінцевого
користувача товарів
(Додаток 3 до постанови КМУ від 1.3.2022 р. №174)
http://bit.ly/3vNvY7t
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Алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну
КРОК 4.
Ввезення інших товарів як гуманітарної допомоги:
•

Товари подвійного використання (ТПВ)

•

Товари військового призначення (ТВП)

здійснюється відповідно до:
•

Постанов КМУ від 28.1.2004 р. № 86

•

Постанов КМУ від 20.11.2003 р. № 1807
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Алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну
КРОК 5.
Якщо автівка виїжджає за межі України за гуманітарним вантажем,
потрібен дозвіл на перетин кордону для чоловіків-водіїв віком 18-60
років.
Щоб його отримати потрібно звернутись до Мінінфраструктури:
•

завантажити та заповнити усі без винятку поля форми
http://bit.ly/3JAArAe !!!;

•

роздрукувати, поставити підпис та печатку;

•

сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf;

•

відправити на електронну адресу zmiu98916@gmail.com у форматі
word та pdf;

заповнити опитувальник bit.ly/357zXTe

https://bit.ly/3mHBVP7
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Зверніть увагу! Відповідальність за повернення водія на територію
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Практичні аспекти ввезення гуманітарної
допомоги в Україну

1
0

.
ДЕКЛАРАЦІЯ про перелік товарів,
що визнаються гуманітарною
допомогою

06 квітня 2022 р. рішенням Кабінету Міністрів України удосконалено форму
декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою при
ввезенні на територію України під час дії воєнного стану, для запровадження
можливості подання цієї декларації в електронному вигляді.
Прийнятою постановою запроваджується автоматизований облік товарів, що
ввозяться у вигляді гуманітарної допомоги, а також використання ІТінструментів (QR-код, штрих-код, цифровий код, тощо) у разі подання
декларації у паперовому вигляді.
Таким чином, вивільниться час на фізичне оформлення та пропуск
транспортних засобів із гуманітарною допомогою.
Також Постановою приводяться у відповідність окремі терміни,
які використовуються в міжнародній практиці.
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ДЕКЛАРАЦІЯ про перелік товарів, що визнаються гуманітарною
допомогою
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ДЕКЛАРАЦІЯ про перелік товарів, що визнаються гуманітарною
допомогою
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Зразок листа
Татарчуку

начальнику

Волинської

митниці

Миколі

вих. № від _ _ _ _ 2022 р.
Татарчуку Миколі Івановичу
начальнику Волинської митниці
Шановний Миколо Івановичу!

Для спрощення процедури проходження митного контролю у пункті пропуску «УстилугЗосін» нашими партнерами-волонтерами з громади міста _ _ _ _ (вказати місто та країну),
які на запит Волинського регіонального відділення Асоціації міст України перевозитимуть
(вказати дату) 2022 року гуманітарний вантаж загальною вагою _ _ _ _ _ кг (вказати
стислий перелік категорій речей, що перевозяться) автомобілями (вказати марку та
номерний знак) та (вказати марку та номерний знак) інформую:
1.
Повне найменування отримувача товарів: _ _ _ _ _ _ _ регіональне відділення Асоціації
міст України, код згідно з ЄДРПОУ _ _ _ _ _ _ _ , адреса: _ _ _ _ _ _ .
2.
Повне найменування кінцевого користувача товарів: _ _ _ _ _ регіональне відділення
Асоціації міст України, код згідно з ЄДРПОУ _ _ _ _ _, адреса _ _ _ _ _ _ .
3. Повне найменування імпортера товарів: _ _ _ _ _ _ _ _ та вказати адресу.
4. Гуманітарну допомогу перевозять в Україну Громадяни (вказати громадянство): ім’я та
прізвище (Passort nr. _ _ _ _ _ _ _ _) і ім’я та прізвище (Passport nr. _ _ _ _ _ _ _ _) у супроводі
(вказати імена та прізвища інших осіб, якщо такі є).
5. Відомості про товари, що ввозяться в Україну: (вказати стислий перелік, наприклад: їжа
тривалого терміну придатності; обезболюючі та знезаражуючі медичні препарати,
включаючи бинти, шприци а крапельні системи; памперси для дітей та для лежачих хворих;
електрогенератори та павербанки).
6. Гарантійні зобов’язання кінцевого користувача товарів викладено англійською мовою у
листі (вказати номер, наприклад: № 27/H/Engl, April, 04, 2022), що додається.
7. Цільовим призначенням товарів, зазначених у пункті 4, є задоволення потреб жителів
громад _ _ _ _ області, що зазнали особливих руйнувань в ході вторгнення окупаційних військ
РФ.
8. Товари, що складають даний гуманітарний вантаж, не будуть використані з метою
отримання прибутку.
9. Формуляри Декларацій, що містять вихідні дані про перелік товарів загальною вагою _ _ _
_ _ _ _ кг, що визнаються гуманітарною допомогою та складають даний гуманітарний вантаж
додаються на _ _ _ _ арк.
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Зразок гарантійного листа щодо надання гуманітарної
допомоги
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2022 р. № 174

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги
№ __________ ___ __________ 20__ р.
(дата оформлення)

1. Повне найменування кінцевого користувача товарів, код згідно з ЄДРПОУ, його
адреса.
2. Повне найменування імпортера товарів, його адреса.
3. Найменування донора (донорів) гуманітарної допомоги, держава його (їх)
реєстрації, адреса та дані контактної особи.
4. Відомості про товари, що ввозяться в Україну:
№

Найменування та опис товару

Кількість товару

1

2

3

5. Гарантійні зобов’язання кінцевого користувача товарів
5.1. Цільовим призначенням товарів, зазначених у пункті 4, є задоволення потреб
національної оборони держави.
5.2. Товари, зазначені в пункті 4, не будуть використані з метою отримання
прибутку.

_________________
(посада)

___________

______________________________

(підпис)

(прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності)

________
(дата)

МП (за наявності)
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{Постанову доповнено Додатком 3 згідно з Постановою КМ № 362 від 26.03.2022}

Зразок гарантійного листа щодо надання гуманітарної
допомоги від отримувача
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Зразок звернення при ввезенні транспортних засобів для
потреб ЗСУ
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Зразок оформлення при ввезенні транспортних засобів для
потреб ЗСУ
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