
З якими державами-учасницями країн СНД укладені угоди про 

вільну торгівлю та за яких умов застосовуються пільгові ставки 

ввізного мита до товарів, що походять з цих країн? 
 

ЗІР, категорія 210.05 

Відповідно до ст. 280 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495 – 

VI зі змінами та доповненнями ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що 

походять з держав, які спільно з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею 

зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного 

митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, 

встановлені Митним тарифом України. 

До товарів, що походять з України або з держав - членів Світової організації 

торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо 

режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, встановлені 

Митним тарифом України, якщо інше не встановлено законом. 

До решти товарів застосовуються повні ставки ввізного мита, встановлені Митним 

тарифом України. 

Між Україною та державами-учасницями країн СНД діють наступні Угоди. 

І. Договір про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, підписаний 

Республікою Вірменія, Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Республікою 

Молдова, Киргизькою Республікою, Російською Федерацією, Республікою Таджикистан, 

Республікою Узбекистан та Україною. 

У даний час Договір ратифікований і набув чинності: 

 для України, Республіки Білорусь, Російської Федерації з 20 вересня 2012 

року; 

 для Республіки Вірменія – з 17 жовтня 2012 року; 

 для Республіки Казахстан – з 08 грудня 2012 року; 

 для Республіки Молдова – з 09 грудня 2012 року; 

 для Киргизької Республіки – з 12 січня 2014 року. 

Республіка Узбекистан приєдналась до Договору про зону вільної торгівлі від 18 

жовтня 2011 року відповідно до Протоколу про застосування Договору про зону вільної 

торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його сторонами та Республікою Узбекистан, 

вчиненого 31 травня 2013 року в м. Мінськ. 

Протокол про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 

року між його сторонами та Республікою Таджикистан, вчинений 31 травня 2013 року в м. 

Мінськ, набрав чинності для України 19 березня 2016 року. 



ІІ. Угода про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року. 

ІІІ. Угода між Урядом України та Урядом Туркменістану про вільну торгівлю від 05 

листопада 1994 року. 

ІV. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну 

торгівлю від 29 грудня 1994 року. 

V. Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю 

від 26 травня 1995 року. 

VІ. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну 

торгівлю від 06 липня 2001 року. 

VІІ. Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну 

торгівлю від 28 липня 1995 року. 

VІІІ. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю 

від 07 жовтня 1994 року. 

ІХ. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю 

від 17 грудня 1992 року. 

Х. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю 

від 17 вересня 1994 року. 

ХІ. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю 

від 29 серпня 1995 року. 

ХІІ. Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю 

від 24 червня 1993 року. 

Товари, що призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод 

про вільну торгівлю з країнами СНД, не обкладаються ввізним митом за умови виконання 

вимог, які встановлені Правилами визначення країни походження товарів країн СНД від 

20 листопада 2009 року (для Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки 

Вірменія, Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан, Республіки Молдова, Російської 

Федерації, Республіки Таджикистан) та Правилами визначення країни походження, 

затверджених Рішенням Ради глав Урядів СНД від 24 вересня 1993 року (для Республіки 

Узбекистан, Республіки Туркменістан). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року                   

№ 1146 «Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації» 

зі змінами та доповненнями при ввезенні на митну територію України товарів, країною 

походження яких є Російська Федерація, тимчасово, до 31 грудня 2018 року (включно) 

застосовуватимуться пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом 

України. 


