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Міністерство захисту довкілля  

та природних ресурсів України 

03035, м. Київ, вул. Митрополита  

Василя Липківського, 35 

Міністру Абрамовському Р.Р. 

 

 

 
Вих. № : 01//08/2021 

Від 11.08.2021 

 
      «Щодо пропозицій Пропозиція щодо внесення змін   

в Додаток 3 до постанови КМУ №1329  від 28.12.21 №1329  

по кодам 8415, 8418, 8419 89 10 00 згідно з УКТЗЕД»  

 

 

 

Шановний Романе Романовичу! 
         

   Звертаємось до Вас з пропозиціями щодо  внесення змін  в Додаток 3 до постанови КМУ № 

1329 від 28.12.21 по кодам 8415, 8418, 8419 89 10 00 згідно з УКТЗЕД. 

   На жаль, постанова наразі діє не ефективно – товари та обладнання, що не містять 

озоноруйнуючих речовин та контрольованих парникових газів затримуються на митниці. Ці 

випадки не поодинокі. Затримка ввезення обладнання призводить до того, що наші колеги що 

закуповують обладнання отримують великі штрафи за порушення строків будівництва та 

модернізації об’єктів економіки України. Це відповідно впливає на вартість їх послуг для 

кінцевого замовника – а раз так – на собівартість їх продукції чи послуг. 

   До нас масово звертаються члени асоціації та навіть просто учасники ринку для розв’язання 

цієї проблеми.  

 Пропонуємо Вам наші напрацювання щодо корегування Постанови КМУ в частині що 

стосується холодильного та кліматичного обладнання. 

  Зауваження та пропозиції надані в Додатку до цього листа.  

  Що саме ми пропонуємо змінити в Додатку 3 до Постанови КМУ: 

1) Пункт з кодом 8415 «Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для 

змінювання температури і вологості повітря, включаючи 

кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо» видалити 

та розширити на 8415 10, 8415 20 00, 8415 81 00, 84 15 82 00. 
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2) Пункт з кодом 8418 «Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших 

типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування 

повітря, товарної позиції 8415» видалити та розширити на 8418 

10, 8418 30, 8418 40, 8418 50 

3) Пункт з кодом 8419 89 10 00 «Градирні та аналогічне 

устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою 

води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)» видалити 

взагалі бо градильні працють за допомогою воді і НЕ МІСТЯТЬ 

технічно жодної речовини окрім води!!! 

4) В примітки до Додатку 3 додати текст речення: При неможливості 

перевірки протягом 6 годин з моменту надходження обладнання 

або товарів на митний контроль відсутності у товарах та 

обладнанні, зазначених у цьому додатку озоноруйнівних речовин 

та фторованих парникових газів, митне оформлення здійснюється 

при умові наявності гарантійного листа заводу виробника про 

відсутність таких речовин. 

 

    Прошу повідомити до 29.07.2021 року про участь представника від Міндовкілля (ПІБ, посада) 

в запропонованій зустрічі з представниками галузі за телефоном +380675671854 та на 

електронну адресу gshau2018@gmail.com та на поштову адресу: м. Верхньодніпровськ, вул. 

Титова, 37, Анашкіну Сергію Володимировичу. 
      

З повагою,  

Голова  

ГС «Холодильна асоціація  

України» 

Анашкін С.В.                            
 
Вик. Анашкін С.В. 

тел.+38-067-567-18-54 

gshau2018@gmail.com 

www.ref.org.ua 
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Пропозиція Від ГС «ХАУ» що до внесення змін  в Додаток 3 по кодам 8415, 8418, 

8419 89 10 00 згідно з УКТЗЕД та Примітка. 

Додаток 3 

до постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2020 р. № 1329 

ПЕРЕЛІК 

товарів та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини  

та фторовані парникові гази, експорт та імпорт яких підлягає  

ліцензуванню (крім товарів та обладнання, що перевозяться  

у контейнерах з особистими речами) 

Найменування товарів та обладнання 
Код згідно з 

УКТЗЕД 

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до 

товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із 

змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, у дозованому вигляді 

(включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних 

систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі 

3004* 

Органічні синтетичні барвники визначеного або 

невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у 

примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі 

органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні 

продукти видів, які використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або 

невизначеного хімічного складу 

3204* 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі 

синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних 

полімерів, дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 

32 УКТЗЕД 

3208* 
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Найменування товарів та обладнання 
Код згідно з 

УКТЗЕД 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі 

синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних 

полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі 

3209* 

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки 

(для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних 

робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, 

внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо 

3214* 

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати 

для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, 

включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; 

засоби для манікюру та педикюру 

3304* 

Засоби для догляду за волоссям 3305* 

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи 

порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що 

використовуються для очищення проміжків між зубами 

(зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі 

3306* 

Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління 

або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для 

приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і 

косметичні препарати, не включені до інших товарних 

позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або 

неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без 

них 

3307* 

Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття 

шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для 

роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило 

3401 30 00 00* 

Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); 

поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття 

(включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із 

3402* 
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Найменування товарів та обладнання 
Код згідно з 

УКТЗЕД 

вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401) 

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні 

емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі 

або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення 

з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), 

а також засоби, які використовують для масляної або жирової 

обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших 

матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних мінералів 

3403* 

Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні 

засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами 

транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, 

фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, 

просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404 

3405* 

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у 

формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як 

препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух) 

3808* 

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), 

препарати для прискорення фарбування або закріплення 

барвників, а також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), 

видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній 

3809* 
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Найменування товарів та обладнання 
Код згідно з 

УКТЗЕД 

промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені 

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові 

пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних 

позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для 

каучуку або пластмаси 

3812* 

Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові 

вогнегасні гранати та бомби 

3813 00 00 00* 

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших 

товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення 

фарб або лаків 

3814 00* 

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні 

суміші 

3820 00 00* 

Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні 

захисні суміші, які використовуються у будівництві 

3824 99 70 00* 

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або 

пропану 

3824 72 00 00 

3824 73 00 00 

3824 74 00 00 

3824 78  

3824 79 00 00 
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Найменування товарів та обладнання 
Код згідно з 

УКТЗЕД 

Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із 

вмістом озоноруйнівних речовин 

2852 90 00 00 

3824 75 00 00 

3824 76 00 00 

3824 77 00 00 

3824 81 00 00 

3824 82 00 00 

3824 83 00 00 

3824 99 86 00 

3824 99 96 90 

3826 00 10 00 

3826 00 90 00 

Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100 3907 20 20 90 

Силікони у первинних формах 3910 00 00* 

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких 

входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання 

температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо 

8415  

Видалити 

 та розширити 

8415 10 

8415 20 00 

8415 81 00 

8415 82 00 

Холодильники, морозильники та інше холодильне або 

морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові 

насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної 

позиції 8415 

8418 

Видалити  

та розширити 

8418 10 

8418 30 
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Найменування товарів та обладнання 
Код згідно з 

УКТЗЕД 

8418 40 

8418 50 

 

Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього 

охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається 

без роздільної стінки) 

8419 89 10 00 

Видалити 

(бо працює на 

воді) 

Вогнегасники заряджені 8424 10 00 

Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або 

охолоджувальними пристроями 

8476 21 00 00 

8476 81 00 00 

Зволожувачі та осушувачі повітря 8479 89 97 90 

Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній 

упаковці 

9304 00 00 00* 

_________ 

* Товари виключно в аерозольній упаковці. 

 

 
Примітка. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у цьому додатку, що містять 

озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, видаються на виконання положень 

Монреальського протоколу, на підставі погодження на ввезення або вивезення 
озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, що надається Міндовкілля в 

установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження 

Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності у товарах та 

обладнанні, зазначених у цьому додатку, озоноруйнівних речовин та фторованих парникових 

газів митне оформлення здійснюється без ліцензії. Додати: При неможливості перевірки 

відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у цьому додатку озоноруйнівних речовин та 
фторованих парникових газів митне оформлення здійснюється при нявності гарантійного 

листа заводу виробника про відсутність таких речовин. 

 


