Допомога у вирішенні питань
доставки та розмитнення засобів
необхідних для запобіганню
розповсюдження
COVID-19 в Україні

https://t.me/CovidLogistic_bot

Перелік вимог співпраці:
Співпраця виключно з засобами, що визначені
постановою КМУ №224 від 20.03.2020 «Про
затвердження переліку лікарських засобів,
медичних виробів та/або медичного обладнання,
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються
від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких
на митну територію України звільняються від
оподаткування податком на додану вартість».
❗ Важливо
З 1.04.20 на терріторіі КНР змінено порядок
експорту товарів медичного призначення.
http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2138/376203.html

Перелік необхідних документів:
•
•
•

- специфікація по виробу;
- категорія захищеності;
- матеріал, термін придатності.

•

Обов’язкова вакумація - все вакумується, окрім виробів,
які при вакуумуванні можуть пошкодитись або
пошкодити упаковку.

•

Процедуру митного оформлення (очистки) здійснює
уповноважений нами брокер.
Інформація, котру ви маєте підготувати про вантаж:
– - Цільове призначення вантажу (гуманітарне ,
комерційне).
– - Інформація про постачальника.
– - Інформація про отримувача.
– - Інформація про вантажі (тип кількість м.куб).

•

•

Якщо у вас є вся інформація, можете приступати до
наступного кроку.

Інструкція та перелік необхідних
документів на експорт:
1. Вам необхідно доставити Ваш вантаж нам на склад у Китаї.
Доступні міста для відправки Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Beijing.
2. Підготувати необхідний пакет документів для експорту товару до України, а саме:
•Авіонакладна
•Пакувальний лист
•Свідоцтва про походження товару
•Сертифікат рееєстрації товару.
•Лист-інструкція вантажовідправника.
•Інвойс (обов'язкове вказання страни походження)
•Лист Донація на ЦГЗ (ДУ «Центр громадського здоров'я»), у випадку донації.
•Фотокартка товару в упаковці та окремого товару з упаковки.
3. Для розмитнення вантажу в України необхідно підготувати пакет документів, а
саме:
•Митна декларація
•Авіонакладна
•Пакувальний лист
•Свідоцтва про походження товару
•Сертифікат рееєстрації товару
•Лист-інструкція вантажовідправника.
• Інвойс (обов'язкове вказання страни походження)
•Лист Донація на ЦГЗ (ДУ «Центр громадського здоров'я»)
•Фотокартка товару в упаковці та окремого товару з упаковки.
* Якщо вантаж імпортується до України по пільговим тарифам, то необхідно надани
документи, що підтверджують право на ці пільги.

