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Вступ: Як допомогти армії не порушуючи закон?
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, сотні
волонтерських ініціатив почали шукати, купувати і постачати українським захисникам критично
необхідні товари, в тому числі бронежилети, каски, тепловізори, квадрокоптери. 

Однак, багато волонтерів стикнулися з перешкодами в роботі з військовою допомогою, обіг якої
перебуває під підвищеним контролем. Блокування банківських операцій, обмеження при ввезенні та під
час роботи із військовим спорядженням стимулювали багатьох вдаватися до не цілком легальних схем.
Але з часом це призводило до ускладнень: затримки, відмови донорів та постачальників, втрати коштів,
придбання неякісних до застосування або зовсім непридатних позицій, тощо.

Від початку війни, Yellowblue Force працює із поставками військового захисного спорядження для
української армії та добре знає труднощі роботи з таким товаром. Коли потребу захисників необхідно
закрити якнайшвидше, важко змиритися із затримками, особливо щодо позицій, від яких фактично
залежить життя. Ще у перші тижні війни, до нас почали звертатися колеги-волонтери, запитуючи, як за
допомогою легального і прозорого підходу до роботи уникнути затримок і ускладнень в роботі. 

Щоб допомогти, ми організували групу юристів при нашій ініціативі, яка аналізувала ключові юридичні
нюанси постачання волонтерами військової допомоги в Україну. Одночасно із набутим досвідом,
прийшло розуміння, що зібрана юридична аналітика буде корисною багатьом іншим волонтерам також.

Мета цих рекомендацій – простою мовою відповісти на запитання: «Як легально постачати військову
допомогу в Україну?». Рекомендації підготовлені юристами-волонтерами та доповнені практичним
досвідом експертів.  

Далі ми зосередимося лише на найбільш нагальних запитаннях, які допоможуть найбільш широкому
колу волонтерів. Але ми також плануємо розширювати та актуалізувати ці рекомендації у майбутньому.
Якщо ви маєте пропозиції щодо тем і запитань, які потребують юридичної аналітики, а також практичні
коментарі чи поради щодо уточнення запропонованих нами підходів, просимо надсилати їх на адресу:
guidelines@yellowblue.foundation.
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Які товари відносять до військових?
Волонтерська допомога в Україні зазвичай охоплює дві категорії військових товарів: товари військового
призначення (ТВП) і товари подвійного використання (ТПВ). Перед закупівлею та ввезенням
військового спорядження в Україну, важливо правильно визначити до якої з вказаних категорій належать
ваші позиції, адже від цього залежатимуть вимоги до його придбання і поставки в Україну (див. відповідь
на питання “Як ввезти військову допомогу в Україну” нижче).

Щоб відмежувати ТВП від ТПВ, звертайте увагу на функціональне призначенням товарів і стандарти їх
виробництва. ТВП виробляються за військовими стандартами і вони безпосередньо призначені для
застосування військовими. Натомість, ТПВ не виробляються за військовими стандартами та не
призначені для використання військовими, але можуть бути використані у військових або терористичних
цілях, чи для розроблення, виробництва і використання ТВП.  

До ТВП щодо, яких спрощено процедуру контролю та які можуть ввозитися в Україну як гуманітарна
допомога, відносять
м’які бронежилети та захисний одяг, виготовлені за військовими стандартами або технічними
умовами¹
жорсткі пластини для бронежилетів, які забезпечують балістичний захист рівня ІІІ або вище
(стандарт NIJ 0101.06 July 2008 або національний еквівалент)²
шоломи та спеціально призначені для них корпуси шоломів, підшоломи та підкладки³
тепловізори⁴, прилади нічного бачення⁵, оптичні збройові приціли⁶.

Інші ТВП можуть імпортуватися за загальною процедурою, що міститься у Порядку [1] здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та описана у
відповіді на питання “Як ввезти військову допомогу в Україну” нижче. Перевірити, чи товар відноситься
до ТВП можна у Додатку [2] до постанови КМУ від 20.11. 2003 року №1807.

До ТПВ щодо, яких спрощено процедуру контролю та які можуть ввозитися як гуманітарна допомога,
відносять
м’які бронежилети, виготовлені не за військовими стандартами⁷
жорсткі пластини для бронежилетів, які забезпечують балістичний захист, що відповідає рівню IIIА
або менше⁸
безпілотні літальні апарати (дрони), які мають максимальну тривалість польоту від 30 хвилин до 1
години та призначені здійснювати стабільний керований політ при поривах вітру від 46.3 км/год або
мають тривалість польоту від 1 години і більше⁹.

Інші ТПВ можуть імпортуватися за загальною процедурою, що міститься у Порядку [3] здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання та описана у
відповіді на питання “Як ввезти військову допомогу в Україну” нижче. Перевірити, чи товар має подвійне
використання можна у переліку в Додатку [4] до постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86.

¹ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* 6211 43 90 00.

² Код товару згідно з УКТ ЗЕД* в залежності від виду пластини: з 3926, з 7308, 5911, 7325, 7326, з 8108, 8113 00.

³ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* 6506 10 80 00.

5

yellowblue force foundation

2022

Зверніть увагу, що військовий одяг, тактичні окуляри, взуття, рюкзаки та інше подібне екіпірування, яке
також часто потребують захисники, не відноситься ані до ТВП, ані до ТПВ та не підлягає посиленому
контролю, як це передбачено для ТВП і ТПВ.

Аналогічно, цивільний транспорт, який волонтери часто надають військовим, не належить ані до ТВП,
ані до ТПВ. Починаючи від 6 квітня 2022 і до завершення дії військово стану в Україні, порядок ввезення
транспортних засобів було спрощено і наразі це можливо зробити за «нульовим розмитненням», тобто
без сплати мита, акцизу та ПДВ. Більш детально про умови і порядок ввезення легкових автомобілів та
вантажівок за «нульовим розмитненням» - див. [5]

⁴ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* з 9025, 9027.

⁵ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* 9025, 9027.

⁶ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* 9013.

⁷ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* 6211 43 90 00.
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Як обрати потрібне військове спорядження?
Коректне технічне завдання (ТЗ) при замовленні військового спорядження є найважливішою стадією і
одним із ключових факторів ефективності військової допомоги. Саме від ТЗ залежать швидкість
знаходження, якість і ціна поставленого товару. Для правильного визначення ТЗ рекомендується
сформулювати чіткі вимоги до товару та його коректні технічні характеристики
верифікувати характеристики товару із кінцевим отримувачем (як правило, з командирами
підрозділів ЗСУ/ТРО або представниками державних/місцевих органів влади)
верифікувати ринкові ціни і технічні характеристики із експертами.
Коментар від експерта

1

У час війни, волонтери намагаються швидко закупити і поставити військову допомогу захисникам.
Нерідко поставляється не зовсім те, що потрібно, не зовсім якісне або занадто дороге.

2

Для того, щоб обрати спорядження за ринковою ціною і таке, що захистить, нижче наведено
перелік популярних позицій з рекомендованими характеристиками і цінами:
Назва товару

Ключові характеристики

Орієнтована ціна, $

Бронежилети

(готові, або ж
комплект
плитоноска і 2
пластини)

сертифіковані, IV класу захисту по стандарту
NIJ (відповідник в інших системах)

550-900 (в залежності
від типу і розміру партії,
що замовляється)

Шоломи

сертифіковані, IIIА класу захисту по
стандарту NIJ (відповідник в інших системах)

150-300

Рації

BaoFeng DM-5R

Hytera PD405, BD505

Motorola DP4800

Motorola DP6600

50-90

250-350

700-900

600-900

Тепловізори

Рекомендації до параметрів незалежно від
моделі
матриця – якнайбільш
об’єктив – не менше 35 м
частота оновлення – не менше 50 Г
обов’язково змінний акумулятор

від 2,000

⁸ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* в залежності від виду пластини: з 3926, з 7308, 5911, 7325, 7326, з 8108, 8113 00.

⁹ Код товару згідно з УКТ ЗЕД* 8802 20 00 00.
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Назва товару
Дрони

Ключові характеристики
Без термокамери (типу Autel Evo II Pro V2
Із термокамерою
Autel Robotics EVO II 640
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
DJI Matrice 300 RT
Parrot ANAFI USA
Altus ATLAS 204, аналог Matrice 300 RTK


2022

Орієнтована ціна, $
2,000-2,300 


6,000-11,000

6,500-9,000

20,500-25,000

9,700-12,000

21,000-22,000


3 При обранні та закупівлі бронежилетів, захисних плит та шоломів, рекомендуємо прочитати

інструкцію від експерта фонду KOLO, яка детально пояснює технічні характеристики таких позицій,
ціни та рекомендації при їх замовленні: [6]
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Як знайти надійного постачальника?
Після коректного визначення ТЗ, ключова задача - знайти надійного постачальника.

Пошук постачальника
Пошук продавця військового спорядження, який зможе поставити товари належної якості і за розумною
ціною є процесом, що вимагає значного часу та досвіду.
Наша перша порада - звернутися безпосередньо до волонтерських організацій, які мають досвід і бази
постачальників в категоріях ТВП і ТПВ. До таких організацій можна віднести БО “Міжнародний
благодійний фонд “Повернись живим”, БО “Благодійний фонд Сергія Притули” [7], Громадську ініціативу
“Армія SOS” [8], ГО “Аеророзвідка” [9].

В Україні також діють волонтери, які можуть допомогти з пошуком та верифікацією постачальників –
перш за все, ініціатива професійних закупівельників Procure4Peace [10].  

Самостійний пошук постачальника можна почати на інтернет-платформах, які збирають відомості про
постачальників військової та гуманітарної допомоги – наприклад, платформа Prozorro+[11]. Більше

того, постачальника можливо знайти у відкритих базах даних по конкретному виду товару
бронежилети, шоломи – [12
бронепластини – [13
тепловізори – [14
рації – [15]

Коментар від експерта

1

Ідеальне рішення - замовити товар безпосередньо у виробника, що дозволить придбати товар на
більш вигідних умовах.

2 Пошук невеликих партій знижує шанси на ефективну закупівлю. Намагайтеся об’єднати своє

замовлення з іншими волонтерами. При більших обсягах можна домовитися з постачальником про
меншу ціну за одиницю, кращі умови перевезення і швидшу передачу захисникам.

3 Отримавши перший успішний досвід взаємодії із постачальником, спробуйте домовитися про більш
вигідні умови для наступної закупівлі (знижку, менший авансовий платіж, тощо).

Перевірка постачальника
Після отримання від постачальника цінової пропозиції і технічної документації щодо товару, верифікуйте
пропозицію та документацію через експерта (якщо ви не маєте такого експерта, зверніться до фондів,
які системно працюють із військовими товарами).
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Після верифікації цінової пропозиції і технічної документації необхідно здійснити перевірку документів,
що підтверджують належний юридичний і фінансовий стан постачальника та його право на
виробництво та/або продаж предмета закупівлі. Оскільки кожна держава має свої специфічні вимоги
до документів, їхня перевірка також повинна здійснюватися компетентними фахівцями. 

Допомогти з такою перевіркою можуть волонтерські ініціативи, участь у яких беруть відповідні
спеціалісти (наприклад, уже згадувана ініціатива Procure4Peace) або юридичні й фінансові
консультанти безпосередньо в державі, де зареєстрований постачальник. Хоча це звучить як складно і
дорого, наразі багато консалтингових компаній у Європі здійснюють безоплатну підтримку волонтерів,
тому ви можете спробувати звернутися до таких фахівців із проханням про pro bono допомогу.
Такі експерти будуть перевіряти документи постачальника, котрі підтверджують юридичний та
фінансовий стан (установчі документи, витяг з державного/банківського/судового реєстру, річна
фінансова звітність тощо) і (2) документи постачальника, котрі підтверджують його право постачати
замовлений товар (ліцензії вести певні види діяльності, дозволи тощо). 

Вказані документи, як правило, не мають статусу конфіденційних, тому обмежень щодо їхнього надання
не повинно виникнути. Втім, якщо з якихось формальних підстав, постачальник не надає документи,
попросіть його про письмове підтвердження стосовно юридичного та фінансового стану (це потрібно,
щоб з’ясувати, чи є вказаний постачальник належно зареєстрованим і платоспроможним
підприємством) і має дозволи, щоб поставити замовлений товар. 

У разі відмови постачальника надати вказані вище документи або письмове підтвердження, існує ризик,
що постачальник є недобросовісним контрагентом, і в такому разі ми не рекомендуємо з ним
співпрацювати.
оментар від експерта

К

1

2

3

Наполягайте на тому, щоб постачальник надіслав на перевірку усі документи ПЕРЕД оплатою і
відправкою товару для перевірки інформації про нього/його товар, та уникнення проблем при
розмитненні і доставці. Обов'язково додайте у договір із постачальником обов’язок надавати таку
документацію, а також санкції (штраф, затримка оплат) у разі порушення такого обов’язку.
кщо не вийшло залучити фахівців для перевірки, проведіть перевірку самостійно. Для цього
скористайтеся локальними аналітичними системами. Наприклад, YouControl [16] надає
безкоштовний доступ волонтерам до своїх ресурсів, включаючи доступ до іноземних реєстрів
багатьох країн. Також варто скористатися пошуках у аналогічних іноземних аналітичних системах і
навіть здійснити Google-пошук.
Я

кщо перевезення товару здійснюється іншою не знайомою вам компанією (і при цьому не самим
постачальником), варто провести перевірку і щодо перевізника.
Я
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Як оформити домовленості з постачальником?
Щоб забезпечити надійну поставку військового спорядження та зменшити ризик спорів між вами і
постачальником щодо умов поставки замовленого товару, ми рекомендуємо оформити з
постачальником договір поставки. 

У договорі слід погодити
істотні умови поставки товару
деталізовані технічні характеристики товар
цін
строк та умови поставк
порядок оплат
умови передачі товар
відповідальність постачальника тощо

Також важливо погодити з постачальником/виробником вичерпний перелік кроків та документів, які
будуть вимагатися від замовника (платника), наприклад, оформлення сертифікату кінцевого
користувача, оформлення декларації про намір експорту товару. 

Для зручності, ми підготувати двомовний (українсько-англійський) шаблон договору поставки (разом
з необхідними додатками), який ви можете завантажити за посиланням [17] та заповнити відповідно до
ваших потреб. 

Договір може бути підписано або фізично (із «мокрими» підписами його сторін) або шляхом
електронного підписання (наприклад, за допомогою “Дія.Підпис” [18] - якщо всі сторони договору
резиденти країни, або за допомогою онлайн-застосунків, наприклад Docusign [19], PandaDoc [20] - якщо
будь-яка зі сторін договору є нерезидентом). 

Перед підписанням договору ми рекомендуємо запитати у представника постачальника/виробника
оригінал документа, який підтверджуватиме його повноваження на підписання договору. Зокрема таким
документом може бути: довіреність, статут, витяг з торгового, банківського реєстрів.

Далі постачальник виставить інвойс для оплати у встановлений строк. 

У випадках, коли доводиться працювати без оформлення договору, придбати товар можна і на підставі
інвойсу. Для цього, до оплати товару із постачальником важливо погодити ціну товару, кількість, строк
поставки, місце здійснення поставки, інші умови. На практиці, цей спосіб використовують, щоб
пришвидшити процес поставки. 

У такому випадку ми рекомендуємо погоджувати умови договору письмово, наприклад шляхом обміну
повідомленнями через електронну пошту, СМС-повідомлення, які не можуть бути одноособово
видалені однією зі сторін. 

Але треба розуміти, що не всі постачальники готові працювати без договору. Крім того, донори, деякі
банки та інші установи можуть вимагати надання копії договору для огляду і ризик-перевірок.
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Як оплатити замовлене військове спорядження?
За загальним правилом, фізичні особи можуть вільно розраховуватися як в Україні, так і за кордоном
картками українських банків за товари, в тому числі товари з категорії ТВП та ТПВ. У нормальних
умовах, банки в Україні мають можливість опрацьовувати та здійснювати платежі клієнтів у штатному
режимі 24/7. Однак, після введення воєнного стану в Україні, почали діяти такі обмеження
Переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном обмежений лімітом у 100 тис. грн. на місяць.
Зазвичай, банки не можуть збільшити цей ліміт, навіть якщо доводити, що перекази здійснюються для
допомоги захисникам в Україні
Із рахунків у гривні або іноземній валюті можна знімати готівку в обсязі до 100 тис. грн./день
Українцям заборонено вивозити за кордон готівку у валюті, обсягом більше 10 тисяч євро. Для
вивезення понад 10 тисяч євро готівкою для потреб закупівлі військової допомоги, потрібно
надати підтверджувальні документи: довідку про зняття готівки з особистих рахунків, валютнообмінну квитанцію, а також задекларувати готівку у валюті на митниці; аб
вивезти кошти у гривні готівкою й обміняти їх за кордоном.

Ці обмеження не діють для банківських переказів, якщо вони здійснюються:

А. Юридичними особами (підприємствами, ГО, благодійними фондами) та ФОП з метою оплати
товарів критичного імпорту, в тому числі
бронежилетів, бронеплит, касок
автомобілів, кузовів, вантажівок
телефонів, рацій
лікарських та дезінфекційних засобів, антисептиків
медичних виробів (медобладнання, засоби індивідуального захисту, тощо);

Повний перелік товарів критичного імпорту доступний за посиланням [21].

Б. Фізичними особами для купівлі за кордоном у межах ліміту 400 тис. грн на місяць таких товарів, як
бронежилетів, касок, шоломів
військової і тактичної форми та взуття
захисного одягу
оптичних приладів
безпілотних літальних апаратів
спальних мішків та карематів.

Зверніть увагу, що в час війни склалася практика, що постачальники ТВП і ТПВ часто вимагають 100%
передоплату замовленого товару. Але щоб вберегти себе від недобросовісних постачальників й
отримати товар після перерахування передоплати, рекомендуємо до такого перерахування
перевірити надійність постачальника (див. розділ «Як знайти надійного постачальника?» вище)
укласти письмовий договір із описом умов передоплати; аб
оформити розписку про передачу коштів, де має бути зазначено:
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дані про відправника й одержувача коштів
суму коштів та їхнє призначення
кінцевий термін передачі товару
дату та підписи.

4. зберегти рахунки-фактури та квитанції про оплату.

Якщо постачальник не передав погоджений товар вчасно, він зобов'язаний повернути вам аванс.

Також, з 4 квітня 2022 року почали знову діяти вимоги до банків щодо фінансового контролю валютних
операцій на суму понад 400 тис. грн. Це означає, що у разі платежів понад вказаний ліміт (еквівалент
12.5 тисяч євро), банк перевірятиме інформацію про походження коштів і платіж може бути затриманим.
Якщо валютна операція не пройде перевірку в банку, ці кошти можна перерахувати лише на офіційні
рахунки ЗСУ та спеціальні благодійні рахунки, або ж придбати військові облігації. При виникненні
затримки із відправкою коштів, варто одразу звернутися в службу підтримки банку, яка, як правило,
працює цілодобово та без вихідних.

Для пришвидшення оплати та уникнення наведених вище обмежень, збір коштів та оплату військової
допомоги можна організувати через іноземні благодійні організації, які співпрацюють з українськими
волонтерами та допомагають купувати необхідне спорядження для потреб української армії. Одним з
прикладів такої співпраці є робота Yellowblue Force та польської фундації Grom Sila I Honor по збору
коштів безпосередньо на польську фундацію і закупівлі військових товарів безпосередньо з рахунків
останньої.

Донорам для роботи з українською чи іноземною благодійною організацією може знадобитися договір
пожертви, в якому визначаються умови надання благодійної допомоги, цілі та порядок використання
пожертви, порядок здійснення контролю за використанням пожертви, інші істотні умови, які є
важливими для сторін. Для таких цілей, ми підготувати двомовний (українсько-англійський) шаблон
договору про пожертву, який ви можете завантажити за посиланням [22] і заповнити відповідно до
ваших потреб.
Коментар від експерта
Здійснення банківських переказів на суму понад 400 тис. грн. для закупівлі військової допомоги
підпадатиме під заходи підвищеного фінансового моніторингу, що серед іншого призводить на практиці
до того, що імпорт закупленого військового спорядження можливо надалі легально ввезти в Україну
лише в режимі [комерційного] імпорту, а не як безоплатно отриману гуманітарну допомогу. В такому
разі, ви не зможете скористатися спрощеним порядком ввезення в Україну військових товарів як
гуманітарної допомоги (див. розділ «Які вимоги до імпорту військового спорядження в Україну?» нижче).
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Які вимоги до експорту військового спорядження з Польщі
в Україну?
Оскільки переважна частина військового спорядження надходить до України саме через Польщу, вам
також буде корисно розуміти правила, які діють в Польщі щодо експорту військових товарів в Україну.

Зокрема, від 17 березня 2022 року до 17 травня 2022 року, в Польщі діє спрощений порядок експорту для
окремих видів військового спорядження в Україні. Цей порядок поширюється на таке спорядження
броньовані металеві та неметалеві листи, бронежилети, військові та поліцейські шоломи, захисні
засоби захисту обличчя і тіла
спорядження категорії LU13, в тому числі броньовані металеві та неметалічні пластини виготовлені
відповідно до військових стандартів, шоломи, які виготовлені відповідно до військових стандартів,
бронежилети. захисний одяг (і їх компоненти), жорсткі бронепластини для бронежилетів, що
забезпечують захист рівня III та вище.

На вказаний період часу, для експорту цих товарів із Польщі в Україну вам / постачальнику не потрібно
мати експортну ліцензію або ж інші постійні дозволи (концесії). Натомість, для експорту вказаного
обладнання з Польщі в Україну буде лише необхідно
Засвідчити сертифікат кінцевого користувача в Посольстві України в Республіці Польща (пам'ятайте,
не всі фактичні користувачі можуть здійснювати оформлення сертифікатів / бути вказані у них.
Наприклад, якщо планується ввезення бронежилетів для використання медиками, волонтерами,
журналістами, то сертифікати, як правило, оформлюють Міноборони чи МВС).
Заявити про свій намір експортувати військове обладнання в Україну до польського Міністерства
розвитку та технологій (письмово або в електронній формі).

Наводимо покрокову інструкцію як експортувати військове спорядження з Польщі в Україну
Зверніться Посольство України в Польщі для засвідчення сертифікату кінцевого користувача
Заявіть про намір експортувати відповідне спорядження до Міністерства розвитку та технологій
одним з таких способів
Поштою на адресу: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa Technicznego, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, аб
Електронною поштою: exportUA@mrit.gov.pl 

Ваша заява повинна відповідати даним у сертифікаті кінцевого користувача і містити таке
ім'я та адресу особи, яка здійснюватиме експорт товару з Польщ
назва, тип і кількість обладнання (що ви хочете експортувати?
назва та адреса кінцевого споживача обладнання (хто буде використовувати обладнання в Україні?)

3. Під час перетину польсько-українського кордону покажіть польським прикордонним органам
сертифікат кінцевого користувача.
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Коментар від експерта
На практиці, сертифікат кінцевого користувача зазвичай оформлює саме кінцевий отримувач товару
(підрозділ/частина ЗСУ/ТРО, Міноборони, МВС) і надсилає його проєкт до Посольства України у
Варшаві разом із реєстраційними (статутними) документами кінцевого користувача товару на
електронну скриньку defence_pl@mfa.gov.ua

Після перевірки вказаних документів Посольством, останнє засвідчує сертифікат кінцевого користувача
і видає його постачальнику особисто (електронну версію митниця може й не прийняти).

15

yellowblue force foundation

2022

Які вимоги до імпорту військового спорядження в Україну?
У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, порядок ввезення товарів з категорій ТВП і ТПВ
через кордон України було спрощено, але правила їх ввезення залежать від того, чи товари ввозяться як
безоплатно отримана гуманітарна допомога чи як товари отримані на платній основі (за договором
поставки / інвойсом). Законодавством також передбачено окремий виняток для ввезення бронежилетів
та засобів індивідуального захисту, що ввозяться під час дії воєнного стану в Україні.

1 Спрощений порядок ввезення ТВП та ТПВ як гуманітарної допомоги. Уряд прирівняв деякі

категорії ТПВ та ТВП до гуманітарної допомоги, і передбачив спеціальний спрощений порядок
імпорту для наступних товарів:

1.1 Перша категорія товарі
Бронежилети всіх видів;
Засоби індивідуального захисту (каски та спеціально призначені для них корпуси, підшоломи та
амортизатори).

Для імпорту вказаних товарів на територію України достатньо заповнити лише декларацію за формою
[23].
1.2 Друга категорія товарі
Пластини для бронежилетів;
Переносні радіостанції нецивільного призначення;
Безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення;
Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби;
Магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли
Тепловізори, прилади нічного бачення.

Для їх ввезення через український кордон потрібно заповнити ту ж декларацію за формою [23] і надати
гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги за формою [24].

Українське законодавство наразі не містить жодних обмежень щодо того, хто може здійснювати
ввезення в Україну вказаних товарів як безоплатно отриманої гуманітарної допомоги. Відповідно, ці
товари може ввозити і волонтер - фізична особа, і ГО, і благодійний фонд, тобто будь-хто, хто має
належно заповнені документи вказані вище.


А от кінцевими отримувачами такої гуманітарної допомоги можуть бути лише:
орган військового управління, визначений Міністерством оборони України (наприклад, командування
об'єднаних сил ЗСУ, підрозділи ТРО, тощо),
МВС, правоохоронні органи,
інше військове формування,
суб’єкт, що законно здійснює боротьбу з тероризмом.
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2 Ввезення ТВП та ТПВ на підставі оплатної поставки за договором або інвойсом
Ввезення ТВП та ТПВ на підставі оплатної поставки за договором або інвойсом, в тому числі і товарів
вказаних вище, може здійснюватися лише суб'єктами господарювання, які:

2.1. зареєстровані у Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач таких товарів;

2.2. здійснюють або мають намір здійснювати ввезення товару для потреб
правоохоронних органів
Збройних Сил України (в тому числі підрозділів ТРО)
інших військових формувань, утворених відповідно до законів України
інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до законів України
отримали дозвіл на імпорт у Держекспортконтролі.¹⁰
Коментар від експерта
Окрім суб'єктів господарювання, які мають право ввозити ТВП/ТПВ в Україну, на практиці
Держекспортконтроль дозволяє здійснювати імпорт таких товарів і некомерційним організаціям
(наприклад, ГО, благодійним фондам), за умови, що такі некомерційні організації придбавають ТВП/ТПВ
на підставі оплатних договорів.
Єдиним документом, який необхідно подати для реєстрації організації у Держекспортконтролі (пункт 2.1
вище) є заява за типовою формою [25] на проведення попередньої експертизи та реєстрації.

Для підтвердження наміру використовувати ТВП/ТПВ для потреб ЗСУ/ТРО (пункт 2.2 вище), потрібно
отримати сертифікат кінцевого споживача. Цей сертифікат оформлюється кінцевим споживачем
(відповідний підрозділ/частина ЗСУ/ТРО, інша особа, яка може бути споживачем такого товару,
наприклад, Міноборони, МВС) та скріплюється підписом керівника відповідного підприємства,
організації або уповноваженою на те особою і містить дані про місце та мету кінцевого використання
ТВП/ТПВ. 

Після виконання перших двох умов, заявник може отримати у Держекспортконтролі дозвіл імпортувати
ТВП/ТПВ (пункт 2.3 вище). Для цього, йому необхідно:
подати до Держекспортконтролю заяву про отримання дозволу
подати сертифікат кінцевого споживача (законодавством вимагається подача оригіналу, але на
практиці для прискорення процесу видачі дозволу допускається надсилання сертифікату
електронною поштою з подальшим наданням оригіналу),
сплатити збір за отримання дозволу (вартість визначається у залежності від вартості
зовнішньоекономічного контракту/виставленого інвойсу).

Дозволи бувають трьох типів:
разовий - строк дії такого дозволу не може перевищувати строк дії контракту на імпорт ТВП/ТПВ
(тобто для кожного нового контракту необхідним є отримання нового дозволу)
генеральний - видається у разі, коли передбачається неодноразове проведення переговорів,
пов'язаних з укладанням договорів, або неодноразове здійснення таких передач конкретним
визначеним споживачам за договорами;
¹⁰ За винятком окремих позицій, переважна більшість ТПВ не потребує отримання дозволу Держекспортконтролю
для легального ввезення на територію України. На етапі реєстрації у Держекспортконтролі суб'єкти
господарювання отримують від вказаного органу роз’яснення, де чітко визначається, які з запланованих до ввезення
ТПВ потребують отримання дозволу, а які – ні. Таке роз’яснення у подальшому можна надавати на митниці для
обґрунтування відсутності дозволу Держекспортконтролю при ввезенні ТПВ. 
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відкритий - видається у разі, коли передбачається неодноразове проведення переговорів, пов'язаних
з укладанням договорів, або неодноразове здійснення таких передач різним невизначеним на момент
оформлення кінцевим споживачам за договорами.

На практиці Держекспортконтроль рекомендує обирати тип дозволу, на отримання якого подається
заява, в залежності від масштабу планованої діяльності з імпорту ТВП/ТПВ і очікуваних обсягів та
регулярності поставок. Наприклад, у разі якщо заяву на отримання дозволу подає невелика благодійна
організація і обсяг імпортованого є незначним, доцільно просити про надання разового дозволу.

Держекспортконтроль просить надсилати заяви та інші документи про отримання дозвільних
документів на електронну пошту general@dsecu.gov.ua у формі електронних документів (заяву у
форматі doc. (docx.), інших документів - у форматі pdf) із накладеним кваліфікованим електронним
підписом керівника заявника або уповноваженої ним особи.

У разі прийняття рішення про видачу дозволу, він видається імпортеру та передається до єдиного
державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" після отримання
Держекспортконтролем документа, що підтверджує сплату (адміністративний збір) за його видачу.¹¹
Законодавством передбачено загальний обов’язок імпортера протягом трьох місяців з дня закінчення
строку дії дозволу на ввезення ТВП/ТПВ подати Держекспортконтролю звіт про використання у
заявлених цілях товарів, міжнародні передачі яких здійснені за дозвільним документом, проте на період
дії воєнного стану суб’єкти господарювання можуть не подавати вказаний звіт та звільнені від
відповідальності за його неподання.¹²

У разі необхідності додаткові роз'яснення від Держекспортконтролю можна отримати за телефоном:
+380968138473 – Рябов Сергій Сергійович, представник Державної служби експортного контролю
України.

3 Окремий порядок ввезення бронежилетів та засобів індивідуального захисту в умовах воєнного
стану

Законодавством передбачено, що імпорт під час воєнного стану бронежилетів всіх видів та засобів
індивідуального захисту (як отриманих безоплатно, так і поставлених на підставі договору/інвойсу),
здійснюється без дотримання заходів експортного контролю, якщо такі товари постачаються для
потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом.

Тобто, якщо ви здійснюєте імпорт бронежилетів або засобів індивідуального захисту саме для потреб
органів, передбачених вище (підтвердженням чому слугуватиме сертифікат кінцевого споживача),
незалежно від оплатності/безоплатності поставки ви можете не отримувати окремий дозвіл у
Держекспортконтролі та не проходити процедури, передбачені підрозділом 2 вище.

Таким чином, для здійснення такої поставки буде необхідно лише отримати сертифікат кінцевого
споживача, укласти договір поставки і заповнити митну декларацію на поставлене спорядження.

¹¹ Документи, що підтверджують сплату за видачу Держекспортконтролем документів, необхідно направляти
на електронну пошту general@dsecu.gov.ua для завчасної їх перевірки.
¹² При цьому такий звіт має бути подано протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
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4 Оподаткування (ПДВ)
Звертаємо вашу увагу, що на період дії воєнного стану операції з ввезення на митну територію України
та постачання на митній території України бронежилетів, касок, безпілотних літальних апаратів та
низки інших позицій [26] звільняються від оподаткування ПДВ.
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Про Yellowblue Force Foundation
Yellowblue Force Foundation — це міжнародна волонтерська організація, що об’єднує фахівців з різних
сфер життя, включаючи корпоративний сектор, професійні послуги, мистецтво і технології. Ми
збираємо кошти за межами України на масштабну підтримку Збройних Сил України та гуманітарних
ініціатив уздовж лінії фронту.


Місія:

Допомагати українському народу перемогти у війні та захистити мир і цінності цивілізованого світу.
Після війни ми будемо підтримувати відновлення інфраструктури, допомагатимемо ветеранам і
родинам полеглих героїв, сприятимемо реінтеграції ветеранів, підтримуючи їх бізнес і соціальні
ініціативи. 


Фокус:
захисне спорядження для захисників, рятувальників і медикі
засоби зв’язку та прилади баченн
транспорт для захисників, рятувальників і волонтері
засоби енергопостачанн
медичне спорядження та ліки


Команда з підтримки волонтерських ініціатив


Борис Даневич

Роман Гришин-Грищук

Юрист зі сфери медикобіологічних наук та охорони
здоров’я із 19-річним досвідом
роботи, партнер київського офісу
CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang. LinkedIn

Юрист з врегулювання
транскордонних судових спорів та
міжнародних арбітражів у
київському офісі CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang.

LinkedIn

Богдан Крівуц

Олександр Ситник

Помічник юриста зі сфери
нерухомості в київському офісі
CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang. LinkedIn

Юрист з комерційного, трудового,
конкуренційного, корпоративного
права в київському офісі CMS
Cameron McKenna Nabarro
Olswang. LinkedIn

Артем Грудінін

Ірина Квасниця

Юрист зі сфери медикобіологічних наук та охорони
здоров’я в київському офісі CMS
Cameron McKenna Nabarro
Olswang. LinkedIn

Помічниця юриста з
комерційної практики в
київському офісі CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang.

LinkedIn
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Богдан Ільченко

Євген Чорний

Юрист з банківського та
фінансового права в Київському
офісі CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang. LinkedIn

Юрист зі сфери нерухомості в
Київському офісі CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang.

LinkedIn
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Список посилань
Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного
використання - https://cutt.ly/eFGM1qt
Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному
контролю - https://cutt.ly/hFG1EmY
Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного
використання - https://cutt.ly/qFG1Mgw;
Єдиний список товарів подвійного використання - https://cutt.ly/hFG0sr1;
“Нульове розмитнення”. Питання та відповіді щодо нового закону - https://cutt.ly/zFhhm00;
Як вибрати бронежилет, плитоноску, плити та шолом на війну. Інструкція - https://cutt.ly/wFWZnHT
Веб-сайт БО “Благодійний фонд Сергія Притули” - https://cutt.ly/jFG9MQl
Веб-сайт Громадської ініціативи “Армія SOS” - https://cutt.ly/xFG3rvR
Веб-сайт ГО “Аеророзвідка” - https://cutt.ly/qFG3nAw
Сторінка в Facebook Громадської ініціативи “Procure4PeaceUkraine” - https://cutt.ly/nFG3G5m
Інтернет-платформа Prozorro+, яка збирає інформацію про постачальників/виробників ТВП, ТПВ, а
також інших товарів гуманітарної допомоги - https://cutt.ly/FFG8yBE
Таблиця із постачальниками/виробниками бронежилетів - https://cutt.ly/gFdR6Qv;
Таблиця із постачальниками/виробниками пластин для плитоносок - https://bit.ly/p4p-armorplates-suppliers;
Таблиця із постачальниками/виробниками тепловізорів - https://cutt.ly/DFdTjis
Таблиця із постачальниками/виробниками рацій - https://cutt.ly/YFdTc2d
Онлайн-сервіс перевірки компаній “YouControl” - https://cutt.ly/4FG72Sm;
Шаблон двомовного договору поставки ТВП та/або ТПВ - https://cutt.ly/dFG4UCB
Сервіс для підписання документів на державному інтернет-порталі “Дія” - https://cutt.ly/WFG7rqs
Cервіс для підписання документів “Docusign” - https://cutt.ly/EFG7WVx
Cервіс для підписання документів “PandaDoc” - https://cutt.ly/CFG7IxY
Перелік товарів критичного імпорту - https://cutt.ly/wFG5zmP
Шаблон двомовного договору про пожертву - https://cutt.ly/1Gb7JAF
Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - https://cutt.ly/6FG6YJJ
Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги - https://cutt.ly/dFHqusz;
Заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб'єкта
підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач таких товарів https://cutt.ly/mFHqxpq
Особливості оподаткування операцій з постачання товарів оборонного призначення - https://
cutt.ly/gFHqAgh.
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