
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 2022 р. № 554
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2022 р. № 153

Кабінет Міністрів України постановляє :

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153
“Про  перелік  товарів  критичного  імпорту”  -  із  змінами,  внесеними  постановами  Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 161, від 28 лютого 2022 р. № 167, від 1 березня 2022
р. № 173, від 4 березня 2022 р. № 191, від 5 березня 2022 р. № 203, від 6 березня 2022 р. № 211,
від 7 березня 2022 р. № 219, від 8 березня 2022 р. № 226, від 10 березня 2022 р. № 244, від 13
березня  2022 р.  №  266, від  16 березня  2022 р.  №  289, від  19 березня  2022 р.  №  324, від  20
березня 2022 р. № 336, від 21 березня 2022 р. № 340, від 26 березня 2022 р. № 371 і від 12 квітня
2022 р. № 444, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 7 травня 2022 р. № 554

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів

України від 24 лютого 2022 р. № 153

1. Виключити такі позиції:

“2843290000 Сполуки срібла: інші”;

“2843210000 Нітрат срібла”;

“2910100000 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в
структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або
нітрозовані похідні: оксиран (етиленоксид)”;

“2910900000 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в
структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або
нітрозовані похідні: інші”;

“2928 00 10 00 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: N,N-біс(2-метоксиетил)
гідроксиламін”;

“2928 00 90 90 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: інші: інші”.

2. Позицію

“2837200000 Комплексні ціаніди”

замінити такою позицією:

“2837 Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди”.

3. Позицію

“292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу: інші”

замінити такою позицією:

“2926 Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу”.

4. Позицію

“4823 (крім 4823701000) Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон
розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової
маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних
волокон”

замінити такою позицією:

“4823 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон
розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової
маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних
волокон”.

5. Позицію

“8514 Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи
індукційні або діелектричні)”

замінити такою позицією:

“8514 Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи
індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне
обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або
діелектричне”.

6. Позицію
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“8544
(крім 8544111020,

8544111090,
8544119090,
8544492000,
8544499100,
8544499391)

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі
(включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із
з’єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені
з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони
чи ні з електричними провідниками або з’єднувальними пристроями”

замінити такою позицією:

“8544
(крім

8544111020,
8544111090,
8544119090,
8544492000,
8544499100,
8544499391

854460,
85447000)

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі
(включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із
з’єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені
з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони
чи ні з електричними провідниками або з’єднувальними пристроями”.

7. Після позиції

“Рекламна діяльність”

доповнити додаток такими позиціями:

“Код згідно з
УКТЗЕД*

Опис товару

Послуги з ремонту та технічного обслуговування пристроїв на рідких
кристалах, лазерів, крім лазерних діодів

Послуги з ремонту та технічного обслуговування приладів та апаратури
для автоматичного регулювання або керування

Послуги та програмне забезпечення для постачальників машин та
апаратів для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї,
електричних (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерного або
іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукових,
електронно-променевих, магнітно-імпульсних або плазмодугових;
електричних машин та апаратів для гарячого напилення металів або
металокераміки, включаючи оплату ліцензій програмного забезпечення
та/або розробку програмного забезпечення/обладнання, щорічну плату за
обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технічну
підтримку програмного забезпечення/обладнання

Послуги з фармаконагляду щодо лікарських засобів для зовнішніх ринків

Послуги з проведення або моніторингу клінічних досліджень на лікарські
засоби для зовнішніх ринків

Послуги з проведення експертизи, сертифікації, валідації, лабораторних
досліджень лікарських засобів

Послуги із сертифікації та внесення змін у сертифікаційні досьє
медичних виробів для зовнішніх ринків

Розрахунки за ліцензійними договорами, у тому числі роялті

Роботи та послуги з модернізації обладнання, пуско-налагоджувальних
робіт, технічного обслуговування, синхронізації, перевірки
функціонування обладнання після заміни запасних частин

Послуги, пов’язані з участю резидентів України в тендерах за межами
України, у тому числі послуги, пов’язані з реєстрацією резидента України
та контрактів, підписаних з резидентом України на державних товарних
біржах інших держав

Послуги акредитованих європейських лабораторій для проведення
випробувань продукції (металопластикових конструкцій, дверей
металевих)

Участь у меблевій виставці, м. Познань (Польща), 16-19 травня 2022 р.

Технічні послуги з регенерації каталізатора із зниженою активністю”.
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8. Доповнити додаток такими позиціями:

“Код згідно з
УКТЗЕД*

Опис товару

0602903000 Рослини овочевих культур, суниці та полуниці

2603000000 Руди та концентрати мідні

2610000000 Руди та концентрати хромові

261510 Руди та концентрати цирконієві

2843 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні
сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним
складом; амальгами дорогоцінних металів

2845 Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або
неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом

2904910000 Трихлоронітрометан (хлорпікрин)

2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в
структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або
нітрозовані похідні

2913000000 Похідні речовин товарної позиції 2912, галогеновані, сульфовані,
нітровані або нітрозовані

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксил аміну

3702440010 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких
матеріалів, крім паперу, картону або тканини; плівка для моментальної
фотографії у рулонах, сенсибілізована, неекспонована: плівка інша,
неперфорована, завширшки більш як 105 мм: завширшки більш як 105
мм, але не більш як 610 мм: завдовжки не більш як 200 м

38140090 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях
не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків: інші

3916200090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 мм
(мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або
необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з
полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: інші

4418105000 Вікна, двері балконні та їх рами і наличники: з деревини хвойних порід

4702000000 Целюлоза деревинна, розчинні сорти

6810190000 Черепиця, кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: інші

6911100000 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні
вироби, з фарфору: посуд та прибори столові або кухонні

7004 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, відбивальним або
невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом

7018101900 Намистини скляні: інші

7602009000 Брухт алюмінієвий

8437800000 Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи
сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості
або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур,
крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах:
інше обладнання

8446210000 Верстати ткацькі: для виробництва тканин завширшки понад 30 см
човникові: з приводом від двигуна

9504500000 Консолі та обладнання для відеоігор, крім зазначених у підпозиції
950430”.
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Публікац� документа
• Урядовий кур'єр від 12.05.2022 — № 107
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