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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

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

 Загальний обсяг імпорту США в рамках 
програми ГСП – 17,4 млрд дол. 
(за даними 2015 р.)  

 Програму ГСП затверджено 
до грудня 2017 р.



Програма ГСП: 
товари, які підпадають під ГСП

Не підпадають під 
ГСП

 Більшість видів 
текстильних виробів та 
одягу

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

 Ювелірні вироби
 Багато сільськогоспо-
дарських продуктів

 Хімічні товари
 Мінерали
 Мармур
 Килими 
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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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Машини та 
механічні пристрої

10 %

Електричні 
машини і 

обладнання
9 %

Транспортні 
засоби та запасні 
частини до них 

6 %

Пластмаси і 
пластики 

6 %

Органічні хімічні 
речовини

5 %
Гума та 

каучук 4 %

Вироби з чорних 
металів 

4 %Лісоматеріали
3 %

Оброблені овочі, 
фрукти і горіхи

3 %

Чорні метали –
3 %

Ювелірні вироби 
3 %

Всі інші товари 
44 %

НАЙБІЛЬШІ КАТЕГОРІЇ ІМПОРТУ США, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ГСП,
У 2015 р.
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США та Україна:
торгівля у 2015 р. 

• Імпорт США з України: 839,2 млн. доларів

• Імпорт, що підпадає під ГСП: 41 млн. дол.
(близько 5 % загального обсягу імпорту)

• Загальна частка використання ГСП: 28 %
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Імпорт з України в США, який 
підпадає під ГСП, у 2015 р.

Код товарів згідно з Гармонізованим 
тарифом США та опис товарів

Тариф 
у РНС

Заг. вар-
тість у ГСП 
(млрд. дол.)

2804.29.00: Рідкісні гази, крім аргону 3,7 % 12.145

8607.19.03: Частини до залізничних локомотивів або моторних 
вагонів трамвая або рухомого складу, осі 0,4 % 3.875

4409.29.05: Нехвойні пиломатеріали у вигляді неперервного 
профільованого погонажу  по будь‐якому з торців, оброблені або 
не оброблені струганням, шліфуванням по будь‐якій з кромок або 
площин

3,2 % 3.348

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

6 % 3.028

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

6 % 1.880
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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 за 
допомогою кліків  
на 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 2015 році
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Код товарів згідно з Гармонізованим тарифом 
США та опис товарів

Тариф у 
РНС

Загальний
обсяг 
імпорту 
(дол.)

Частка 
вико-

ристання 
ГСП

9005.80.40: Оптичні телескопи, в тому числі монокуляри 8 % 4,6 млн. 28,5 %

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 % 7,5 млн. 0 %

9506.11.40: Лижі, монолижі для сноубордингу (крім бігових) 2,6 % 7,5 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 % 4,8 млн. 62,7 %

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

2,8 % 2,7 млн. 0 %

8544.30.00: Комплекти ізольованих проводiв для 
запалювання та інші комплекти проводiв такого типу, який 
використовується в моторних сухопутних транспортних 
засобах, лiтаках та на суднах

5 % 1,2 млн. 0 %

8108.90.60: Титан, необроблений, не вказаний в іншому місці 15 % 1,6 млн. 50 %
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Експортні товари внутрішньої обста-
новки і ремесел, які не обкладаються 

митом відповідно до ГСП
 Дерев'яні статуї, чаші, скрині, меблі і посуд (мито у режимі 

найбільшого сприяння (РНС) 3,2–10,9 %) 

 Керамічні чаші і декоративні вироби (мито у РНС 6–9,8%)

 Плетені кошики і сумки (мито у РНС 3,5–10 %)

 Вироби з розписаного і видувного скла (мито у РНС до 7,2 %)

 Килими та килимові вироби (мито у РНС 2,7–6,8 %)

 Вироби з латуні, вишиті бісером, вироби із срібла та інші 
ювелірні вироби (мито у РНС 5–11 %)

 Струнні та духові музичні інструменти (мито у РНС 2,9–8,7 %)

 Гобелени та наволочки на подушки й дивані подушки (мито у 
РНС 3,8 %)



Історія успіху, пов'язана з ГСП
2202.10.00

Води, в тому числі мінеральні та газовані води з вмістом доданого
цукру або іншої пісолоджуючої речовини або ароматизовані
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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
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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
• Особливо уважно див. Загальну примітку 4.
• http://www.usitc.gov/tata/hts
• Особливо уважно див. Загальну примітку 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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Одержання подальшої інформації: 

• 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 в Офісі торгового представника США (USTR): 
gsp@ustr.eop.gov або + 1-202-395-2974

•Контакт в Офісі торгового представника США (USTR): 
gsp@ustr.eop.gov або + 1-202-395-2974

Є запитання щодо ГСП? 
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