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CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 
DECREE 

from March 1, 2022 № 174 
Kyiv 

 
Some issues of passing humanitarian aid across the customs border of Ukraine under martial law 

 
The Cabinet of Ministers of Ukraine resolves: 
1. To establish that for the period of martial law the passing through the customs border of Ukraine of 
humanitarian aid from donors (within the meaning of the Law of Ukraine "On Humanitarian Aid") is carried 
out at the border crossing of Ukraine by submitting accompanying documents or declarations in the form 
according to the Annex, without application of measures of non-tariff regulation of foreign economic activity. 
At the same time, the Procedure for Customs Clearance of Humanitarian Aid Cargo, approved by the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 22, 2000 № 544, does not apply. 

 
2. The Cabinet of Ministers of Ukraine shall coordinate the work on the recognition of humanitarian aid for 
goods necessary for the implementation of measures to ensure national security and defense in connection 
with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine and civil protection. 

 
3. The State Customs Service and the State Border Guard Service for the period of martial law to ensure 
immediate passage through the state border of Ukraine of humanitarian aid. 
 
4. To facilitate the heads of customs and border detachments to receive military and humanitarian aid as soon 
as possible. 

 
5. The Ministry of Foreign Affairs to organize the work of diplomatic missions abroad to coordinate the work 
of logistics centers for humanitarian assistance to Ukraine in the host country. 
 
6. Recognize as invalid the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 25, 2022 № 155 “On 
the peculiarities of recognizing humanitarian aid goods necessary for national security and defense measures 
in connection with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine and civil protection of 
the population in the conditions of martial lawˮ. 

 
           The Prime Minister of Ukraine D. Shmygal 

 
 



Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів  України 

від1 березня 2022 р. № 174 

ДЕКЛАРАЦІЯ  
про перелік товарів, що визнаються  

гуманітарною допомогою 

Прізвище, власне ім’я, 
по батькові (за 
наявності) особи, що 
здійснює 
декларування/ Name 
the person making the 
declaration 

  

Прізвище, власне імя, 
по батькові (за 
наявності) водія/ Name 
and Surname of the 
Driver 

  

Марка машини/ Brand 
of car 

  

Номер машини/Licence 
plate 

  

Відправник/dispatcher  

Отримувач/Recipient  

Пункт пропуску/ 
checkpoint 

 

 

Вид допомоги/ Type of assistance 

№ Товар/ Goods Кількість, шт/ 
Quantity, pc 

Об’єм/ 
volume 
(boxes) 

        
            
    
    

________________________ 
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КА Б І Н Е Т  МІ Н І С Т Р ІВ
УКРА Ї Н И

ПО С Т А Н О В А

від 01 березня 2022 р. № 174

Київ

Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах
воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України
гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України “Про гуманітарну допомогуˮ)
здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання
товаросупровідних документів або декларац�, заповненої особою, що перевозить даний
товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.

При цьому Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 544, не застосовується.

2. Координація роботи з визнання гуманітарною допомогою товарів, що необхідні для
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою
агресією Російської Федерац� проти України та цивільного захисту населення,
здійснюється Кабінетом Міністрів України.

3. Державній митній службі та Державній прикордонній службі на період воєнного стану
забезпечити невідкладний пропуск через державний кордон України гуманітарної
допомоги.

4. Керівникам митниць, прикордонних загонів сприяти якнайшвидшому одержанню
державою військової допомоги та гуманітарної допомоги.

5. Міністерству закордонних справ забезпечити організацію роботи дипломатичних
установ за кордоном щодо координац� роботи логістичних центрів надання гуманітарної
допомоги Україні в країні перебування.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 лютого
2022 р. №  155 “Про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних
для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерац� проти України та цивільного захисту населення в
умовах введення воєнного стануˮ.

          Прем’єр-міністр України                     Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
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