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Загальний огляд програми ГСП

Експорт України в США

Як збільшити використання Україною 
можливостей безмитного режиму США
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Програма ГСП
 Розширений доступ до ринку США

 Додаткові можливості вибору для виробників і 
споживачів США

 Забезпечує безмитний режим для 3500 товарів 
з України та ще 121 країни

 Загальний обсяг імпорту США в рамках 
програми ГСП – 17,4 млрд дол. 
(2014 р.)  

 Програму ГСП затверджено 
до грудня 2017 р.



Критерії відповідності вимогам 
ГСП для країн

 Положення щодо 
прав інтелектуаль-
ної власності: в 
якій мірі країна 
забезпечує 
адекватну й 
ефективну охорону
прав 
інтелектуальної 
власності.

 Положення щодо 
сфери праці: чи 
країна вжила або 
вживає заходів 
для забезпечення 
своїм працівникам 
міжнародно 
визнаних прав
працівників.
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 Програма ГСП була поновлена заднім числом до 31 
липня 2013 р.

 У рамках ГСП імпортерам будуть відшкодовані суми 
імпортного мита, сплачені за товари, які підпадають під 
ГСП, за період, коли програма не діяла (з 31 липня 
2013 р. до 29 липня 2015 р.). 

 Повідомлення Митно-прикордонної служби від 28 
липня 2015 р. у «Федерал реджістер» ("Federal
Register") в рамках Федеральної системи реєстрації та 
публікації документів виконавчої влади США. 

 Більш докладна інформація: 
http://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-
agreements/special-trade-legislation/generalized-system-
preferences

Відшкодування сплаченого мита



Програма ГСП: 
товари, які підпадають під ГСП

Не підпадають під
ГСП

 Більшість видів
текстильних виробів та
одягу

 Годинники
 Взуття
 Деякі види рукавичок і 
шкіряні вироби
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Підпадають під ГСП
 Багато видів
промислових виробів і 
сировини та матеріалів

 Ювелірні вироби
 Багато
сільськогосподарських
продуктів

 Хімічні товари
 Мінерали
 Мармур
Килими



7

Скільки імпортних товарів підпадають
під безмитний режим згідно з ГСП?

Товари, які 
обкладаються 

митом: 
1868 – 17%

Товари, які 
підпадають під 
ГСП (з найменш 
розвинутих 
країн):

1472 – 14%

Товари, які 
підпадають 
під ГСП (всі): 
3509 – 33%

Товари, які не 
обкладаються

митом у 
рамках 
режиму 

найбільшого 
сприяння 

(РНС): 3868 –
36%
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США та Україна:
торгівля у 2014 р. 

• Імпорт США з України: 903 млн. доларів

• Програма ГСП: 26 млн. дол. (близько 3% 
загального обсягу імпорту)

• Загальна частка використання ГСП: 27 %
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Імпорт з України в США, який
підпадає під ГСП, у 2014 р.

Код товарів згідно з Гармонізованим 
тарифом США та опис товарів

Тариф 
РНС 

Заг. вар-
тість у ГСП 
(млрд. дол.)

3206.11.00
Пігменти та препарати на основі діоксиду титану, які містять не 
менше 80 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину 

6 % 9,619

8112.92.10
Ґаллій, необроблений; порошки ґаллію 3 % 2,172

1806.90.90
Шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао, не 
вказані в іншому місці, не розфасовані для роздрібного продажу

6 %
1,895

4418.90.46
Столярнi та теслярськi будiвельнi деталi з дерева, не вказані в 
іншому місці 

3.2 % 1,456

1704.90.35
Кондитерські вироби з цукру або цукерки, готові для споживання, 
які не містять какао, крім зацукрованих горіхів або крапель від 
кашлю

5.6 % 1,376
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Які критерії відповідності вимогам
безмитного режиму в рамках ГСП?

Товар повинен підпадати під ГСП

Товар повинен бути вироблений або вирощений в Україні

Якщо використовуються неукраїнські матеріали або обробка, сума вартості 
матеріалів, вироблених в Україні, і прямих витрат на операції обробки, 
виконаної в Україні, повинна бути не менше 35 % від оціночної вартості товару

Товар повинен імпортуватися безпосередньо на митну територію США без 
проходження через територію будь-якої іншої країни, а у випадку такого 
проходження – не повинно бути будь-яких торгівельних відносин щодо цього 
товару з такими країнами

Імпортер у США повинен  подати запит на режим ГСП (тобто безмитний режим)

Необхідно вести  облік виробництва і бухгалтерський облік, щоб допомогти імпортеру 
в США перевіряти запит на безмитний режим



Чи підпадає мій продукт під
безмитний режим в рамках ГСП? 
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• http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Найлегше з'ясувати це на сайті:

• https://ustr.gov/issue-areas/trade-
development/preference-programs/generalized-
system-preferences-gsp/gsp-program-i-0

Список продуктів, що підпадають під ГСП:
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1. Введіть
назву

свого продукту

Пігменти 

2. Клікніть кнопку
«Вивести список
елементів»

Відвідайте: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Інструмент спеціального пошуку
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2. Клікніть кнопку
«Деталі»

1. Виберіть зі
списку свій
продукт
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√

Перевірте, чи для
вашого продукту
вказано код "А"
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Більш докладну 
інформацію 
можна знайти, 
клікнувши ці 
посилання. 
Наприклад, 
клікніть на 
«імпорт за 
країною 

походження»
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Як збільшити безмитний експорт 
в США 

Розглядати товари, які мають 
перевагу в рамках ГСП

Визначати товари, які 
підпадають під ГСП, які Україна 
експортує на інші ринки

Забезпечувати подання 
запитів на режим ГСП

Застосовувати ГСП як 
інструмент маркетингу



Імпорт, який підпадає під ГСП 
Недовикористано в 2012 році
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Код товарів згідно з Гармонізованим тарифом 
США та опис товарів

Тариф 
РНС 

(середн.)

Загальний
обсяг 
імпорту 
(дол.)

Частка 
вико-

ристання
ГСП

9506.11.40: Лижі, монолижі для сноубордингу (крім бігових) 2,6 % 5,2 млн 0 %
8536.50.90: Перемикачі, не вказані в іншому місці, для 
перемикання або підключення до електричних мереж або в 
них, для напруги не вище 1000 В

2,7 % 3,7 млн 0,3 %

8544.30.00: Комплекти проводiв для запалювання та інші
комплекти таких проводiв того типу, якi використовуються в 
моторних сухопутних транспортних засобах, лiтаках та на 
суднах

5 % 2,1 млн 0 %

6116.10.08: Інші рукавиці, рукавички та мiтенки, рукавицi, 
спеціально призначені для занять спортом, в тому числі 
рукавиці, рукавички та мiтенки для лиж і снігоходів

2.8 % 1,3 млн 0 %

8518.29.80: Гучномовцi, не вказані в іншому місці, не 
вмонтованi в корпус, не вказані в іншому місці 4,9 % 1,0 млн 0 %

8903.92.00: Човни та катери моторнi, крiм човнiв iз забортним 
двигуном, для відпочинку або спорту 1,5 % 900 тис. 0 %

8108.90.60: Титан, необроблений, не вказаний в іншому місці 15 % 1,6 млн 50 %
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Імпорт, який підпадає під ГСП 
Недовикористано в 2012 році

Код товарів згідно з Гармонізованим тарифом 
США та опис товарів

Тариф 
РНС 

(середн.)

Загальний
обсяг 
імпорту 
(дол.)

Частка 
вико-

ристання
ГСП

8536.50.90:  Перемикачі, не вказані в іншому місці, для 
перемикання або підключення до електричних мереж або в 
них, для напруги не вище 1000 В

2,7 % 6,5 млн 0 %

9506.11.40:9506.11.40: Лижі, монолижі для сноубордингу (крім 
бігових) 2,6 % 3,5 млн 0 %

3206.11.00:  Пігменти та препарати на основі діоксиду титану, 
які містять не менше 80 мас. % діоксиду титану у перерахунку 
на суху речовину

6 % 12,1 млн 80 %

8518.29.80: Гучномовцi, не вказані в іншому місці, не 
вмонтованi в корпус, не вказані в іншому місці 4,9 % 2,2 млн 0 %

6116.10.08:  Інші рукавиці, рукавички та мiтенки, рукавицi, 
спеціально призначені для занять спортом, в тому числі 
рукавиці, рукавички та мiтенки для лиж і снігоходів

2,8 % 2,2 млн 0 %

8544.30.00: Комплекти проводiв для запалювання та інші
комплекти таких проводiв того типу, якi використовуються в 
моторних сухопутних транспортних засобах, лiтаках та на 
суднах

5 % 2,2 млн 0 %

9005.80.40: Оптичні телескопи, в тому числі монокуляри 8 % 2,6 млн 24 %
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Історія успіху, пов'язана із ГСП

1806.90.90
Шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао, не

вказані в іншому місці, не розфасовані для роздрібного продажу
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Виявлення потенційних покупців у 
США та робота з ними

 Залежить від розміру, сектору, досвіду
 Розуміння ринку США
 Варіанти відносин: агент, дистриб'ютор, 
партнер, спільне підприємство

 Найкращий пошук потенційних покупців: 
ваша власна мережа!

 Промислові виставки (для демонстрації та
продажу нових товарів та послуг
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VIII/2015–X/2015. Процес клопотань
про включення нових товарів в ГСП
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Товар не повинен не належати до видів 
товарів, виключених із ГСП згідно із законом 
(наприклад, одяг)

Необхідно подати клопотання під час 
щорічного перегляду (новий перегляд 
розпочинається у серпні 2015 року)

Необхідно надати інформацію, яка 
вимагається нормативними положеннями
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Одержання подальшої інформації: 

• https://ustr.gov/issue-areas/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preference-gsp

• https://ustr.gov/issue-areas/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preference-gsp

Загальна інформація про ГСП:

• http://www.cbp.gov
• http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/
• http://www.cbp.gov
• http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/

Міністерство внутрішньої безпеки США: 
Митно-прикордонна служба США: 
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Одержання подальшої інформації: 

• http://www.usitc.gov/tata/hts
• See esp. General Note 4.
• http://www.usitc.gov/tata/hts
• See esp. General Note 4.

Тарифні ставки США: 

• http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm• http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm

База даних тарифів США:
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Одержання подальшої інформації:

• http://www.cpsc.gov/businfo/faq.html• http://www.cpsc.gov/businfo/faq.html

Комісія з безпеки споживчих товарів: 

•http://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/default.htm•http://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/default.htm

Адміністрація з контролю за продуктами 
харчування та ліками:

• Контакт для посольств/консульств: Леррі Пікса (Larry Pixa), 
PixaLD@state.gov

• Контакт в Офісі торгового представника США (USTR): 
gsp@ustr.eop.gov або + 1-202-395-6971

• Контакт для посольств/консульств: Леррі Пікса (Larry Pixa), 
PixaLD@state.gov

• Контакт в Офісі торгового представника США (USTR): 
gsp@ustr.eop.gov або + 1-202-395-6971

Є запитання щодо ГСП? 
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