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Київ  

Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 

статті 197 Податкового кодексу України  

Кабінет Міністрів України постановляє:  

 

1. Затвердити такі, що додаються:  

 

перелік технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших 

пільгових категорій населення, операції з постачання і послуги з ремонту та доставки яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість;  

 

перелік комплектувальних виробів і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших 

засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, 

операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість.  

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 вересня 

1997 р. N 982 "Про затвердження переліку товарів спеціального призначення для інвалідів, 

операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" 

(Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 7).  

 

   

Прем'єр-міністр України  М. АЗАРОВ  

 

 

 

Інд. 26  

 

   

 

 

ПЕРЕЛІК  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 лютого 2011 р. N 79  



технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та 

інших пільгових категорій населення, операції з постачання і послуги з 

ремонту та доставки яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість  

Код згідно з  

УКТЗЕД  
Найменування товару, послуги  

Протезно-ортопедичні вироби  

9021 10 10 00  Система ортезів на хребет:  

   ортези на крижово-клубовий відділ хребта  

   ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, ремені)  

   ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)  

   ортези на шийний відділ хребта (головотримачі)  

   
ортези на шийний і грудний відділи хребта (коректори постави, 

реклінатори, корсети)  

   
ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта 

(корсети), у тому числі ортези для сидіння  

   Система ортезів на верхні кінцівки:  

   шарнірні (апарати)  

   безшарнірні (тутори)  

   ортези на пальці  

   ортези на кисть  

   ортези на зап'ясток - кисть  

   ортези на зап'ясток - кисть - пальці  

   ортези на лікоть  

   ортези на лікоть - зап'ясток - кисть  

   ортези на передпліччя  

   ортези на плече  

   ортези на плече - лікоть  



   
ортези на плече - лікоть - зап'ясток - кисть, у тому числі компресійний 

рукав при лімфодемі  

   Система ортезів на нижні кінцівки:  

   шарнірні (апарати)  

   безшарнірні (тутори)  

   ортези на стопу безшарнірні  

   ортези на гомілковостопний суглоб - стопу  

   ортези на колінний суглоб  

   ортези на колінний - гомілковостопний суглоби - стопу  

   ортези на гомілку безшарнірні  

   ортези на тазостегновий суглоб  

   ортези на тазостегновий - колінний суглоби  

   ортези на стегно безшарнірні  

   ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу  

   
ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - 

гомілковостопний суглоби - стопу  

9021 39 90 00  Система протезів верхніх кінцівок:  

   протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті)  

   протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі  

   протези передпліччя (протези після ампутації нижче ліктя)  

   протези після вичленення в ліктьовому суглобі  

   протези плеча (протези після ампутації вище ліктя)  

   протези після вичленення в плечовому суглобі  

   протези після міжлопатково-грудної ампутації  

   Система протезів нижніх кінцівок:  

   протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи)  



   протези після вичленення в гомілковостопному суглобі  

   протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба)  

   протези після вичленення в колінному суглобі  

   протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба)  

   протези після вичленення в тазостегновому суглобі  

   протези після резекції таза  

   протези після резекції таза та прямої кишки  

   Протези молочної залози  

9021 10 10 00  
Ортопедичне взуття (за видами деформацій, вад та патологічними 

відхиленнями від K1 до K20, у тому числі допоміжне взуття)  

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду  

   Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:  

   захисні засоби, що надягаються на тіло  

   
засоби для захисту області ліктьового суглоба або верхньої кінцівки 

(налокітники)  

   засоби для захисту кистей рук (рукавиці)  

   
засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки 

(наколінники)  

   засоби для захисту тулуба або всього тіла:  

   
- кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, косинки, обтуратори, 

суспензорії)  

   - чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок  

   - оболонки, в тому числі гелеві, для кукс верхніх та нижніх кінцівок  

   - вкладиші із силіконової композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок  

   - подушки протипролежневі  

   - ліфи для кріплення протезів молочної залози  

   Засоби для одягання та роздягання:  



8308  засоби для одягання шкарпеток, колготок, панчіх  

   ріжки і пристосування для знімання та одягання взуття  

8302, 8308  тримачі для одягу   

8308  гачки або захоплювачі для одягання та роздягання  

   пристосування для застібання блискавок  

   Допоміжні засоби для особистої гігієни:  

9401, 9402  крісла-стільці (на колесах і без них)  

3924, 8302  сидіння на унітаз  

   сидіння-надставки на унітаз   

   щипці для туалетного паперу  

9401  стільці, табурети, сидіння для ванни та душу   

7326  східці, підставки для ванни  

3926, 7324  умивальники  

Допоміжні засоби для особистої рухомості  

9021 10 10 00  Засоби для ходіння, керовані однією рукою:  

   палиці   

   палиці з трьома або більше ніжками  

   милиці ліктьові  

   милиці з опорою на передпліччя  

   милиці пахвові  

   Засоби для ходіння, керовані обома руками:  

   ходунки-рамки  

   ходунки на колесах  

   ходунки-стільці  



   ходунки-столи   

Засоби для пересування  

   Крісла колісні:  

8713 10 00 00  
крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух 

супроводжуючою особою  

8713 90 00 00  крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс  

   крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс  

   
крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні 

колеса  

   
крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на задні 

колеса  

   
крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні 

колеса  

   
крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на передні 

колеса  

   
крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним 

приводом)  

   крісла колісні з однобічним ручним керуванням без привода  

   крісла колісні з ножним керуванням  

   
крісла колісні з електричним приводом, які керуються супроводжуючою 

особою   

   
крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на задні 

колеса  

   
крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні 

колеса  

   
крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні 

колеса  

   
крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні 

колеса  

8713 10 00 00  дошки для пересування (коляски малогабаритні)  



8713 90 00 00  триколісні велосипеди  

   Допоміжні засоби для переміщення або переносу:  

7326  поручні   

5609  мотузкові сходи   

9402  кошики (стільці) для переносу  

   Допоміжні засоби для підйому   

   Меблі:  

9401, 9404  столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)  

9401  спеціальні меблі (меблі для сидіння, стільці, табурети)  

   ліжка (ліжка-підйомники)  

9404  матраци протипролежневі  

9401  стінки шведські дитячі  

   Оснащення:  

7326  перила та поручні, у тому числі комбіновані   

   брусся, руків'я, опори  

3926, 7326  пристосування для відчинення дверей і вікон  

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією  

   Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:  

8519  магнітофони  

   диктофони  

9101, 9102  годинники (за вибором):  

   - механічні  

   - електронні  

8517  мобільні телефони для письмового спілкування  



8517 69 10 00  відеотелефони  

8517 18 00 00, 

8525 60 00 00  

телефонні апарати та пристрої спеціальні (телефонні апарати з 

підсилювачем звуку)  

8443 31 10 00, 

8443 32 30 00  
факсимільні апарати  

9105 19 00 00  будильники (вібротактильні, світлові)  

8512 20  
прилади освітлювальної сигналізації або пристосування візуальної 

сигналізації  

8517 61 00 00, 

8517 62 00 00  

апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті (спеціальні 

сурдотехнічні апарати та засоби для забезпечення навчального процесу в 

спецшколах, спецдитсадках та сурдологічних кабінетах для дітей, які 

погано чують та глухих)  

8518 50 90 00  електричні звукопідсилювальні установки  

8528  
приймачі телевізійні, які відтворюють звук або зображення (телевізори з 

функцією телетексту)  

8528 69 10 00  

пристрої, що діють за допомогою плоскопанельного екрану, який здатний 

відображати цифрову інформацію, що створена машинами для 

автоматичної обробки інформації  

Спеціальні засоби для освіти (включаючи літературу для сліпих)  

  
Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією та 

спеціальні засоби для освіти (включаючи літературу для сліпих):  

4901 99 00 00  книги  

8524  
озвучені книги для незрячих на лазерних дисках, флеш-картах, магнітних 

катушках і касетах із швидкістю 2,38 см/сек  

4901  
плоскодруковані видання реабілітаційного характеру, призначені для 

незрячих і людей із слабким зором  

4911 99 00 00  рельєфні плакати  

4905  географічні карти для незрячих  

4901 99 00 00  
рельєфні посібники з математики, фізики та інших предметів шкільної 

програми  

   
рельєфні посібники із спорту, загальної реабілітації, орієнтування у 

просторі  



   посібники з рельєфної грамоти  

4901  рельєфні ілюстрації до творів літератури та мистецтва  

4909 00  рельєфні брайлівські листівки  

3926 10 00 00  комплект трафаретів за системою Брайля  

4901  альбом-абетка  

   
альбом рельєфних зображень з плоскодрукованим включенням для 

інвалідів 2 групи по зору  

4911  набір "Графіка для шкіл сліпих"  

8443 19 70 00  друкарська машинка за системою Брайля  

8469  

друкарська машинка для незрячих з брайлівським принтером чи 

тактильним терміналом на один і більше брайлівських символів з 

можливістю плоскодрукованого шрифту  

7616 99 10 00  
прилади для письма за системою Брайля, у тому числі для прямого 

читання  

7319 90 90 00  грифель для письма за системою Брайля  

3006 91 00 00,  

3926 90 97 90  
фіксатор клітинки  

   прилади для вивчення абетки за системою Брайля  

4820 10 10 00,  

4820 20 00 00  
зошити, блокноти і папір для письма за системою Брайля  

3926  зошити і записники з полімерних плівок для письма за системою Брайля  

4804 11 15 00  папір у рулонах і пачках для письма за системою Брайля  

7616 99 10 00  прилад для письма плоским шрифтом "Рядок"  

3006 91 00 00,  

3926 90 97 90  

прилад для письма плоским шрифтом за системою Гебельта для інвалідів 

по зору  

7616 99 10 00  прилад для рельєфного малювання "Школяр"  

9017 20 11 00  готовальня із спеціальним креслярським приладдям для інвалідів по зору  

3926 10 00 00  трикутник  



9017 80 10 00  лінійки різної довжини з рельєфною шкалою  

9017 20 11 00  
транспортир з рельєфною шкалою для вимірювання і відкладання кутів на 

уроках  

9017 30 10 00  
штангенциркуль для вимірювання лінійних розмірів, діаметрів з точністю 

до 0,1 мм  

   
мікрометр для вимірювання лінійних розмірів, діаметрів з точністю до 0,01 

мм  

9017 80 10 00  рулетка вимірювальна з брайлівськими позначками  

   метр складний металевий з рельєфними позначками  

9017 80 90 00  сантиметр кравецький з рельєфними позначками  

9030 31 00 00,  

9030 33 10 00,  

9030 33 91 00,  

9030 33 99 00  

електровимірювальні прилади з мовним виводом показань (вольтметри, 

амперметри, ватметри, лічильники, дозиметри радіоактивного 

випромінювання)  

8470  
калькулятори з тактильним брайлівським рядком, у якому інформація 

подається за допомогою брайлівських символів  

8471  комп'ютери з брайлівським дисплеєм  

8443 32 10 00  
принтери для друкування інформації за допомогою крапково-рельєфного 

шрифта Брайля  

8471  персональні комп'ютери з мовним доступом до екрану  

   машини, які читають плоскодруковані тексти  

9503 00 69 00  "танграм"  

   "ранжир"  

8423  терези, які "говорять"  

8536 49 00 90  реле часу для електроприладів  

8471  програмно-апаратні засоби синтезу мови для читання тексту з комп'ютера  

8471 49 00 00  програмні засоби збільшення зображення частини екрану дисплея  

8517  
телефонні апарати, які "говорять", з калькулятором і годинником, 

адаптовані для сліпих  



9005  лупи, монокуляри, лупи з підсвітленням   

9018 50  лупи годинникові з тифлодоопрацюванням  

8519  
спеціальний флеш-програвач для сліпих з мовним озвученням кнопок і 

меню (застосовується для читання озвучених книг)  

   
флеш-плеєри з функцією диктофона для сліпих з мовним озвученням 

кнопок і меню (застосовується для читання озвучених книг)  

8525  

мобільний телефон з можливістю підключення додаткової карти пам'яті і 

спеціального "розмовляючого" пристрою GPS для орієнтування на 

місцевості (застосовується як прилад зв'язку і орієнтування на місцевості)  

8471, 8528  брайлівські тактильні дисплеї  

4902  газети, журнали  

4910 00 00 00  календарі друковані крапково-рельєфним шрифтом Брайля  

7616 99 10 00  трафарет для написання адреси  

8471  комунікатор для сліпоглухих  

3926 90 97 90  набори тактильних позначок  

9101, 9102  
годинники чоловічі і жіночі наручні, кишенькові для незрячих з 

брайлівським циферблатом  

9106 90 80 00  
годинники шахові і таймери механічні для незрячих з брайлівським 

циферблатом  

8471  органайзер "Pronto"  

8519  
диктофони і плеєри з функцією диктофонів з мовним доступом до меню і 

озвученими кнопками керування  

8443 32 10 00  
принтери для друкування інформації за допомогою крапково-рельєфного 

шрифта Брайля  

8527  
магнітоли з УКВ-діапазонами, магнітоли для прослуховування озвучених 

книг на магнітних стрічках, CD-дисках, флеш-картах  

8519  
апарати для записування, тиражування і прослуховування книг, які 

"говорять", із швидкістю 2,38 см/сек, спеціальні магнітоли для сліпих  

8525  збільшувальні пристрої для читання  

   електронні телевізійні збільшувачі  



9504 90 90 00  шахи  

   шашки  

   нарди  

9101, 9102  годинники з мовним виводом показань  

   Послуги з доставки технічних та інших засобів реабілітації:  

   транспортні послуги  

   поштові послуги  

   Послуги з ремонту технічних та інших засобів реабілітації  

 

 

 

   

 

 

ПЕРЕЛІК  

комплектувальних виробів і 

напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації 

(крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, 

операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 лютого 2011 р. N 79  


