
Чи діє податкова пільга з ПДВ, передбачена п. 32 підр. 2 розд. ХХ 

ПКУ в зв’язку з початком проведення операції Об’єднаних сил? 
 

ЗІР, категорія 101.12 

Відповідно до п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) тимчасово, на період 

проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, 

звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та 

постачання на митній території України: 

 спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до 

військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені 

для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній 

підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифікуються у 

товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлених відповідно до 

військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, 

Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до 

законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до 

закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС); ниток та тканин (матеріалів), що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 

10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 

6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилетів та шоломів; 

 лікарських засобів та медичних виробів відповідно до п.п. «в» п. 193.1 ст. 193 ПКУ, що 

призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками 

антитерористичної операції, особами, що беруть участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), для надання медичної допомоги фізичним 

особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану 

відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження 

здоров’я, в обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України; 

 лікарських засобів та медичних виробів без державної реєстрації та дозвільних 

документів щодо можливості ввезення на митну територію України, що призначені для 

використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, 

особами, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС), для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення 



антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану відповідно до 

законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за 

переліком та в обсягах, встановлених Кабінетом Міністрів України; 

 продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з п. 9 ст. 1 Закону України 

від 03 березня 1999 року № 464-XIV «Про державне оборонне замовлення» зі змінами 

і доповненнями, що класифікується за такими групами, товарними позиціями та 

підкатегоріями УКТ ЗЕД: 

 3601, 3602; 3603 (тільки для ударних капсулів, детонаторів, що використовуються 

в оборонних цілях), 3604 90 00 00 (тільки для освітлювальних та сигнальних ракет, 

що використовуються в оборонних цілях); 

 8702 - 8705 (тільки для пасажирських та вантажних автомобілів звичайного типу, 

що використовуються в оборонних цілях та мають легку броню або обладнані 

з’ємною бронею); 

 8710 00 00 00; 

 8802, 8803 (тільки для безпілотних літальних апаратів з озброєнням чи без 

озброєння, що використовуються в оборонних цілях, їх частини); 

 8804 (тільки для парашутів та інших пристроїв, призначених для десантування 

військовослужбовців та/або військової техніки); 

 групи 90 (тільки для біноклів, приладів нічного бачення, тепловізорів, захисних 

окулярів та аналогічних оптичних виробів, телескопічних прицілів та інших 

оптичних пристроїв для військової зброї, якщо вони не поставлені разом із 

військовою зброєю, для якої вони призначені, інші оптичні, навігаційні та 

топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях); 

 групи 93, крім включених до товарних позицій 9303 - 9304, а також 9305 (тільки 

призначених для виробів товарних позицій 9303 - 9304), 9306 90 90 00 та 9307. 


