АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
щодо реалізації механізму звільнення від оподаткування митом та
податку на додану вартість грантів Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією
протягом 2016 року
На період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2017 року Правління
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією
(далі – Глобальний фонд) своїм рішенням задовольнило запит України на
отримання безповоротної фінансової допомоги на загальну суму майже 134
млн. доларів США.
Заявка включає в себе три гранти, реалізацію яких забезпечують Основні
реципієнти, які призначені Національною радою з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а саме: Альянс громадського здоров’я
(грант у розмірі 68 799 281 доларів США), ВБО «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (грант у розмірі 60 406 308 доларів США) та
ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами
МОЗ України» (грант у розмірі 4 302 539 доларів США).
Кошти зазначених грантів спрямовані на програми профілактики,
лікування, догляду та соціальної підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію та
туберкульоз, а також представників груп ризику щодо інфікування.
Запланована діяльність передбачає:
- розширення обсягу послуг пацієнтам з ВІЛ/ТБ, їх перегляд та
стандартизація;
- забезпечення рівного доступу ключових груп ризику до послуг з
профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки у сфері протидії
ВІЛ/ТБ;
- посилення систем охорони здоров’я для забезпечення
якісних
інтегрованих послуг ключовим групам, яких торкнулась епідемія ВІЛінфекції та туберкульозу;
- зміцнення та розвиток систем громадського суспільства з метою
забезпечення можливості надання послуг, заснованих на потребах ключових
груп населення, яких торкнулась епідемія ВІЛ/ТБ, у тому числі за рахунок
коштів державного бюджету України.
Загалом, Глобальним фондом у період з 2003 – 2016 років було надано
Україні грантів на суму майже 521,3 млн. доларів США.
У відповідності до статті 7 Закону України від 21 червня 2012 року
№ 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» операції з грантами
(субгрантами), включаючи придбання (ввезення) товарів, робіт і послуг, що
оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду
звільняються від оподаткування податками та іншими платежами відповідно
до податкового та митного законодавства України.
З 2013 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17
квітня 2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України
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товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг,
що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» в Україні
впроваджується механізм звільнення від оподаткування митом та податку на
додану вартість операції з грантами (субгрантами) Глобального фонду
шляхом видачі довідок про підтвердження та довідок-підтвердження, що
товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до
програми Глобального фонду.
Протягом 2013 – І півріччя 2015 років функцію видачі довідок про
підтвердження та довідок-підтвердження виконувала Державна служба з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань, яку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
10.09.2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» 2015 року ліквідовано.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року
№ 431 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» ці
функції покладені на МОЗ України.
Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.2015 № 267, Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України. МОЗ є головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛінфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, тощо.
Враховуючи це, та з метою забезпечення ефективного виконання
вищезазначених функцій, в структурі МОЗ України утворено та діє
Управління громадського здоров’я, який згідно із вищезазначеною
постановою та на виконання наказу МОЗ України від 17.07.2015 року № 444
забезпечує видачу довідок про підтвердження та довідок-підтвердження, що
товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до
програми Глобального фонду.
Управління громадського здоров’я МОЗ України у процесі виконання
покладених на нього завдань стосовно видачі довідок-підтвердження
постачальникам послуг та довідок про підтвердження про оплату товарів, які
ввозяться на митну територію, взаємодіє в установленому порядку з
структурними підрозділами МОЗ України (Управління бухгалтерського
обліку, Юридичне управління) з органами державної влади, у тому числі
органами виконавчої влади зі спеціальним статусом, службами, агентствами
та інспекціями, а також з відповідними підприємствами, установами,
організаціями.
На сьогодні згідно з Тимчасовим розподілом обов'язків між в.о.
Міністра охорони здоров'я України та заступниками Міністра та Порядком
взаємозаміщення в.о. Міністра охорони здоров'я України, заступника
Міністра – керівника апарату та заступників Міністра, на час їх тимчасової
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відсутності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 07.09.2016 № 397-к повноваження стосовно координації та контролю за
діяльністю Управління громадського здоров’я, забезпечення міжнародного
співробітництва з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом
та малярією покладено на заступника Міністра охорони здоров'я України з
питань європейської інтеграції Сивак Оксану Василівну.
МОЗ України веде журнали реєстрації довідок, в якому реєструються всі
видані документи.
Представникам підприємств (8) та постачальникам (60) надаються
консультації по оформленню пакету документів для отримання довідок.
Протягом 2016 року (станом на 01.01.2017) МОЗ України видано за
напрямком протидія ВІЛ-інфекції та протидія туберкульозу:
– 508 (всього – 752) довідок-підтвердження (по Україні) на суму
133°217°670,28 грн.,
– 83 (всього – 157) довідок про підтвердження (ввезення) на суму
1°082°438°684,77 грн.
Станом на 01.01.2017 р. за результатами аналізу наданих документів:
1. було ввезено на митну територію України наступні лікарські засоби та
медичні вироби:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Назва
Моксифлоксацин, таб. 400 мг № 100
Левофлоксацин (Левофлокс), 250мг таб. №100 Коксерин, 250мг, капс. № 100
ПАСК натрієва сіль, порошок орального розч. По 5,52 № 25
Левофлокс (Левофлоксацин), 500мг таб. №100
Савалді (Софосбувір) 100мг, таб. Для пер.заст. № 28
Етіонамід USP, 250мг, таб. № 100
Капреоміцин 1 г. порошок для ін. №1
Капреоміцин 1 г. порошок для ін. №1
Пазер №30 (аміносаліцилова кисл. Гранули уповільненого вивільнення для прийому внутр. 4г у
пакетику0
Невімун, Невірапін 10мг/мл, фл -100мл
Тенвір, Тенофір 300 мг, таб. № 30
Тенвір-ЕМ, Тенофір 300 мг, Ельмицитабін 200 мг, таб. № 30
Канаміцин 1г/4мл амп. Для інєкцій, № 10
Авіранз, Ефавіренз, 200мг,капс. № 90
Ефервен,Ефавіренз, 600мг, №30
Вірокомб, Зидовудин 300мг/ Ламівудин 150 мг, таб. № 60
Віролам, Ламівудин, 150 мг, таб. № 60
Тенохоп-Е, Теновір 300мг + Емтрицитабін 200 мг, фл. № 30
Абакавіру Сульфат розчин оральний, 20мг/мл, фл.240 мл
Зидовудин розчин оральний USP 50мг/5мл, фл.240 мл
Моксицип-400, Моксифлоксацин ( у формі гідрохлориду), 400мг. Таб. №5

4
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Етіонамід, ФСША, 250мг, таб. № 100
New Vision Diagnostics "Профітест" швидкий тест для діагностики гепатиту С, тест-картка (цільна
кров/сироватка/плазма)
Канамміцину сульфат 1г/4мл, амп., табл. Для інєкцій №110
PIMA TM Катридж CD4 100 свідоцтвопро реєстрацію № 12177/2012 від 14.12.2012
PIMA TM стандарт 2 шт св про реєстрацію 12177/1012 від 14.12.2012
Норвір Ринатовір 100мг, таб. № 30
Алувіа, Лопінавір, 100мг+ Ритонавір 25 мг, таб, № 60
Калетра, Лопінавір 80мг+Ритонавір 20мг, фл.60 мл, № 5
Алувіа, Лопінавар 200мг+Ритонавір 50мг, таб. № 120
Тенофовір, дизопраксил, Фуналет, таб.300мг, фл. №30
Зидолам, Зидовудин, 300мг, Ламівудин 150мг, таб. № 60
Ламівудин пероальний розчин, 10мг/м, 240 мл у фл
Невіронін, таб 200мг, № 60 у конт
Невівір, таб 200мг, № 60 у конт
Етіва 600 таб, вкриті оболонкою по 600мг №30 у конт
Зидолам, таб. № 60
Коксерин, 250мг, капс. № 100
Ісентрес, Ролтевір, 400 мг, таб. Фл. № 60
Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі
Азитромакс, таб. Вкриті оболонкою по 600мг, по 30 таб у фл
Валцик, таб. Вкриті оболонкою по 500мг по 10 таб у блістері, по 1 блістеру у карт.кар
Атріпла, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 таблеток у флаконі
Ісентресс, Ралтегравір, 400 мг, таб. флакон № 60
Тенохоп-Е, Тенофовір 300 мг/Емтрицитабін 200 мг, фл. № 30
Тенохоп, Тенофовір 300 мг, фл. № 30
Канаміцину сульфат 1 г/4 мл, розчин в ампулах для ін’єкцій, № 10
Далацин Ц Фосфат р-н д/ін 150мл/мг, ампґ. 4 мл №1
Пробірка BD Vacutainer® PPT™ зК2Е (ЕДТА) 9,0мг для отримання плазми, 1000(10х100) штук, 5,0
мл, 13х100мм, стерильна (кат. № 362791
Пробірка з КЗЕДТА для забору крові BD Vacutainer® КЗЕ, 5,4мг, 3,0мл, 13х75мм, стерильні,
1000(10х100) штук, (кат. № 368857
Голка для взяття кількох проб крові BD Vacutainer®PrecisionGlide21Gх1,5"(0,8х38мм),
1000(10х100) штук, стерильна (кат. № 360213)
Тримач BD Vacutainer® (кат. № 364815)
Тенохоп-Е, Тенофовір 300 мг/Емтрицитабін 200 мг, фл. № 30
Тест-система імунохроматографічна для виявлення ВІЛ 1 і 2 типів та субтипу 0/СІТО TEST HIV
1/2/0. Свідоцтво про державну реєстрацію № 12185/2012 від 14.12.2012 року. /State egistration
certificate № 12185/2012 dd. 14.12.2012
Тест-система для виявлення вірусу гепатиту С CITO TEST® HCV/CITO TEST® HCV Свідоцтво про
державну реєстрацію № 12186/2012 від 14.12.2012 року./ /State registration ertificate №
12186/2012 dd. 14.12.2012
Тест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В CITO TEST® HBsAg /CITO TEST® HBsAg
Свідоцтво про державну реєстрацію № 12186/2012 від 14.12.2012 року./ /State registration
certificate № 12186/2012 dd. 14.12.2012
CITO TESTGonorrhea Тест для виявлення антигену збудника гонореї/ CITO TESTGonorrhea
Свідоцтво про державну реєстрацію № 12181/2012 від 14.12.2012 року./ /State registration
certificate № 12181/2012 dd. 14.12.2012
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Тест-система імунохроматографічна для діагностики сифілісу CITO TESTSyphilis TEST® HCV
Свідоцтво про державну реєстрацію № 12181/2012 від 14.12.2012 року.//State registration
certificate № 1218/2012 dd. 14.12.2012
60 Тест-система імунохроматографічна для діагностики хламідіозу /СІТО TEST Chlamydia. Свідоцтво
про державну реєстрацію № 12181/2012 від 14.12.2012 року. /State registration certificate №
12181/2012 dd. 14.12.2012
61 Аволам, Ламівудин 150 мг, таб, № 60
62 Pima TM Картридж СD4 – 100 шт. свідоцтво про державну реєстрацію № 12177/2012 від
14.12.2012 p./Pima TM CD4 100it
63 Pima TM Стандарт – 2 шт. свідоцтво про державну реєстрацію № 12177/2012 від 14.12.2012 p./
Pima TM Bead Standart 2 it.
64 Pima TM Картридж СD4 – 100 шт. свідоцтво про державну реєстрацію № 12177/2012 від
14.12.2012 p./Pima TM CD4 100it
65 Pima TM Стандарт – 2 шт. свідоцтво про державну реєстрацію № 12177/2012 від 14.12.2012 p./
Pima TM Bead Standart 2 it.
66 Канаміцину сульфат 1 г/4 мл, розчин в ампулах для ін’єкцій, № 10
67 ПАСК натрієва сіль, порошок для орального розчину по 5,52 г № 25
68 Тест-система імунохроматографічна для виявлення ВІЛ 1 і 2 типів та субтипу 0/СІТО TEST HIV
1/2/0. Свідоцтво про державну реєстрацію № 12185/2012 від 14.12.2012 року. /State registration
certificate № 12185/2012 dd. 14.12.2012
69 ПЕГІНТРОН® Порошок ліофілізований для розчину для ін’єкцій, 120мкг/0,5мл
70 Ефервен, Ефавіренз 600 мг, № 30
77 Вірокомб,Зидовудин 300 мг /Ламівудин150 мг,таб, № 60
78 Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mTM Sample Preparation System
79 Набір калібраторів Abbott Real TimeTM HIV-1 Calibrator Kit
80 Набір контролів Abbott Real TimeTM HIV-1 Control Kit
81 Набір реагентів для ампліфікації Abbott Real TimeTM HIV-1 Amplification Reagent Kit
82 Клейка плівка для планшетів
83 ABBOTT® 96-лунковий реакційний планшет
84 1000 мкл LiHa Одноразові наконечники з фільтром
85 200 мкл LiHa Одноразові наконечники з фільтром
86 5 мл реакційна пробірка
87 200 мл ємність для реагентів
88 ASPS 96-лункові глибокі планшети
89 ABBOTT ® Master Mix пробірка
90 ASPS пакети для біологічно небезпечних відходів (оранжеві пакети з відбитком)
91 ПРЕЗИСТА, Дарунавір 600 мг, таб, № 60
92 ІНТЕЛЕНС, Етравірин 100 мг, таб, № 120
93 Набір CAP-G/CTM HIV, 48 тестів EXPT-IVD для визначення ВІЛ
94 Набір CAP-G/CTM HIV, 5,1 L EXPT-IVD промиваючий розчин, 5,1 л
95 Наконечники K-tips
96 Пробірка K-tube 12x96
97 Вхідні S-трубки 12х24 pcs.+Barcode
98 Прилад підготовки зразка
99 Набір реагентів GenoType MTBDR plus (набір на 96 тестів
100 Набір реагентів GenoType MTBDR sl (набір на 96 тестів
101 Набір для виділення ДНК РНК GXT (набір на 96 тестів)
102 ПАСК натрієва сіль, порошок для орального розчину по 5,52 г № 25
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103 Етомід 250 мг, таб. № 100
104 БІСЕПТОЛ 480, концентрат для приготування розчину для інфузій, (80 мг + 16 мг)/мл по 5 мл в
ампулах № 10
105 Атріпла, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 таблеток у флаконі

2. надано послуги відповідно до договорів про надання послуг:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Назва послуги
Плата інтерфейку секції.Направляючий механізм. Сервісне обслуговування.
Направлюючий механізм, сервісне обслуговування, діагностика та ремонт обладнання
Доставка вантажів та послуг
Послуги з прийому та митного оформлення вантажу
поставка, митний супровід
надання аудиторських послуг
гуманітарна допомога
послуги з доставки, зберігання, супроводу
вхідний контроль , розміщення, зберігання
аудиторські послуги
технічне обслуговуванння медичного приладдя
постачання товарів та послуг
оренда приміщення
складання звітів
організація конференцій
комунікаційні послуги
інформаційні послуги
зберігання та доставка лікарських засобів
професійні послуги
оренда приміщення
поліграфічні послуги
організація конференцій
Сервісне обслуговування., діагностика та ремонт обладнання

В.о. начальника Управління
громадського здоров’я
Головний спеціаліст відділу
законодавчих ініціатив Управління
громадського здоров’я

Наталія ПІВЕНЬ

Валентина ЛЕВЧЕНКО

