
1. Якщо вам більше 18 років, ви можете мати при собі: 
•1 л міцних алкогольних напоїв, 
•2 л вина, 
•200 цигарок, або 50 сигар, 

або 250 г тютюнових виробів

2. ОСОБИСТІ РЕЧІ громадян не оподатковуються. Проте митник має право попро�
сити вас письмово задекларувати їх

3. При собі громадянин може ввозити без оподаткування ПРОДУКТИ на суму до 50
євро. При цьому кожен продукт має бути не важчий 2 кг, або у кількості не більше од�
нієї упаковки

4. ТОВАРИ загальною вартістю до 200 євро ввозяться без оподатковування. Якщо
ваш товар дорожчий – вам слід заповнити декларацію: 

до 1000 євро – декларацію для громадян; 
понад 1000 євро – вантажну митну декларацію

5. КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ввозяться, якщо вони не оголошені у  міжнародний розшук
і ви маєте документи, які підтверджують ваше право на володіння ними. Вивозяться –
за наявності дозвільних документів

6. ЛІКИ в кількості, необхідній на курс лікування за наявності медичних довідок та ре�
цептів

7. Вогнепальна ЗБРОЯ переміщується тільки за дозволом МВС України

8. Переміщення НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ заборонено

Увага! У буклеті не наведено повну інформацію про правила переміщення. Якщо
наведена інформація не відповіла на ваші питання, звертайтеся на відомчий ВЕБ�
сайт Державної митної служби України www.customs.gov.ua, де розміщена вичер�
пна інформація про вимоги українського законодавства. Перед ВИВЕЗЕННЯМ за
межі України для переміщення товарів вам варто ознайомитися з правилами краї�
ни призначення. 

Телефони довіри: 8%800%50%13%13%0, 38%044%247%27%19
Автовідповідач%довідка: (38 044) 247%28%50

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ГРОМАДЯНАМИ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

www.customs.gov.ua

Норми пропуску валютних цінностей, що вивозяться громадянами*
(Громадянами резидентами/нерезидентами)

Назва Норма вивезення

I. За умови усного декларування

1. Готівка1 на одну особу незалежно від віку
у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000
євро

Примітки: Громадяни, які виїжджають за межі митної території України, здійснюють
декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі,
крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов'язковому порядку3, або
предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню.

ІІ. За умови обов'язкового письмового декларування (у разі, якщо сума валюти
перевищує суму, дозволену для ввезення за умови усного декларування)

1. Готівка1 на одну особу незалежно від віку

у сумі, що перевищує2 в еквіваленті 10000
євро (за наявності документів, що
підтверджують зняття готівки з рахунків банків
(фінансових установ)

Примітки: У разі вивезення суми, що в еквіваленті перевищує 10000 євро, яка була
попередньо ввезена на територію України, підставою для вивезення валюти є митна

декларація та документ, що підтверджує зняття готівки з рахунків клієнта.

1. Перерахунок сум готівки в євро здійснюється за офіційним курсом гривні до єв�
ро, установленим Національним банком, або за крос�курсом, визначеним згідно з
офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют на день перетинання митно�
го кордону України або на день пересилання готівки.

2. Письмове декларування митному органу суми валюти в повному обсязі.

3. На вимогу посадової особи митного органу громадяни зобов’язані заповнити
митну декларацію.

*Інструкція про порядок переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України,
затверджена постановою правління Національного банку України від 27.05.2008 №148 та за�
реєстрована в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за №520/15211. Постанова Кабінету
Міністрів України від 15.05.2003 №700 „Про порядок вивезення за межі митної території Укра�
їни громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних
монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культур�
них цінностей з метою їх відчуження”

Валютні цінності Норма ввезення

I. За умови усного декларування

1. Готівка1 на одну особу незалежно від віку
у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000
євро

ІІ. За умови обов'язкового письмового декларування (у разі, якщо сума валюти
перевищує суму, дозволену для ввезення за умови усного декларування)

1. Готівка1 на одну особу незалежно від віку у сумі, що перевищує2 в 
еквіваленті 10000 євро (за наявності
документів, що підтверджують зняття готівки з
рахунків банків (фінансових установ)

Норми пропуску валютних цінностей, що ввозяться громадянами*
(Громадянами резидентами/нерезидентами)

*Інструкція про порядок переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України,
затверджена постановою правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 та за�
реєстрована в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211.

1. Перерахунок сум готівки в євро здійснюється за офіційним курсом гривні до єв�
ро, установленим Національним банком, або за крос�курсом, визначеним згідно з
офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют на день перетинання митно�
го кордону України або на день пересилання готівки.

2. Письмове декларування митному органу суми валюти в повному обсязі.

ПЕРЕЛІК
предметів, віднесених до особистих речей громадян

1. Особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, які
були в користуванні. 
2. Предмети, такі як одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключ�
но для власного користування і мають, як правило, ознаки таких, які були у користуванні, або но�
ві, що ввозяться, як правило, в одному екземплярі (комплекті). 
3. Предмети особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує по�
треби однієї особи на період поїздки. 
4. Індивідуальне письмове та канцелярське приладдя. 
5. Фотоапарат, кіно� та відеокамера, приладдя до них. 
6. Бінокль. 
7. Переносний музичний інструмент. 
8. Переносний звуковідтворювальний пристрій (магнітофон, диктофон тощо) з плівками, платівка�
ми та дисками. 
9. Переносний радіоприймач. 
10. Переносний телевізор. 
11. Переносний персональний комп’ютер та приладдя до нього.
12. Калькулятор, електронна записна книжка. 
13. Індивідуальні портативні медичні прилади для забезпечення життєдіяльності людини та для кон�
тролю за її станом, що мають ознаки таких, які були в користуванні. 
14. Стільниковий, мобільний телефон, пейджер. 
15. Дитяча коляска. 
16. Інвалідна коляска. 
17. Спортивне спорядження � велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського споряджен�
ня, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток,
дошка для серфінгу та віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне споряд�
ження, призначене для використання однією особою. 
18. Лікарські засоби, що переміщуються через митний кордон України в порядку та обсягах, які
визначаються МОЗ. 
19. Речі, призначені для облаштування житла та забезпечення життєдіяльності громадян, які пере�
бували за кордоном у довготермінових відрядженнях. 
20. Інші предмети першої потреби, які є власністю громадянина і призначені виключно для забез�
печення його життєдіяльності та власного користування, не є товаром і не призначені для відчу�
ження або передачі іншим особам та відповідають меті перебування за кордоном.



ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОРЯДОК ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ

Увага! У буклеті не наведено повну інформацію про правила переміщення. Якщо
наведена інформація не відповіла на ваші питання, звертайтеся на відомчий ВЕБ�
сайт Державної прикордонної служби України www.pvu.gov.ua, де розміщена ви�
черпна інформація про вимоги українського законодавства.

Телефони служби довіри: (38 044) 271%88%88, 271%87%42

www.pvu.gov.ua

Документи для виїзду за кордон громадян України
Документами для перетинання державного кордону України для громадян
України є:

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
2. Проїзний документ дитини. 3. Дипломатичний паспорт.
4. Службовий паспорт. 5. Посвідчення особи моряка.

У випадку втрати громадянином України зазначених вище
документів, документом, що дає йому право на повернення
в Україну є посвідчення особи для повернення в Україну, що
видається дипломатичними чи консульськими представницт�
вами України за кордоном. 

Перетинання державного кордону громадянами України
Перетинання державного кордону України здійснюється в пунктах пропус�
ку через державний кордон України після пред’явлення посадовій особі
Держприкордонслужби України одного з документів зазначених вище, у
разі необхідності й інших документів, передбачених міжнародними догово�
рами або внутрішнім законодавством України.
Пункти пропуску поділяються на наступні категорії:

• місцеві (через державний кордон пропускаються тільки громадяни
України і сусідньої держави, що проживають у прикордонних областях і
районах і транспортні засоби, що їм належать);

• міждержавні (пропускаються громадяни України і 
громадяни держави, що з Україною межують);

• міжнародні (через державний кордон пропускаються громадяни і
транспортні засоби будь�яких країн).

Громадянин України може бути обмежений у праві виїзду з України тільки у
випадках як що:

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;
2) відносно нього діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невико�

нані зобов’язання;
3) проти нього порушено кримінальну справу;
4) він засуджений за вчинення злочину;
5) він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим

рішенням;
6) він свідомо повідомив про себе неправдиві відомості;

7) він підлягає призову на строкову військову службу;
8) на нього подано цивільний позов до суду;
9) він за вироком суду визнаний особливо небезпечним
рецидивістом чи перебуває під адміністративним нагля�
дом міліції. 

Паспорт може бути у громадянина тимчасово затрима�
но або вилучено службовою особою КПП.
Відповідно до статті 33 Конституції України громадяни
України, ні за жодних обставин не можуть бути обмеже�
ні в праві повернення в Україну.

Громадяни України (пасажири) і обслуговуючий персонал транспортних
засобів закордонного прямування мають право:

• бути присутніми під час огляду купе, кают, транспортних засобів, ванта�
жів, що їм належать, а також під час добору зразків проб речовин і матері�
алів для експрес�аналізу відповідними контрольними службами;

• одержувати роз’яснення від посадових осіб контрольних служб у разі
відмови у пропуску через державний кордон України, а у разі вилучення
паспортних документів – копії протоколів про їх вилучення.

Перетинання державного кордону України 
громадянами України – дітьми

Фізична особа, яка  не досягла шістнадцяти ро�
ків, має право на виїзд з України лише за зго�
дою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньо�
му супроводі чи у супроводі осіб, які ними упов�
новажені. Разом з тим, фізична особа, яка до�
сягла шістнадцяти років, має право на вільний са�
мостійний виїзд за межі України. 

Особа, батьки чи один з батьків якої, на момент її народження були гро�
мадянами України, є громадянином України. Якщо громадянин України на�
був громадянство (підданство) іншої держави, у правових відносинах з
Україною він визнається тільки громадянином України.  

Відомості про дітей, що їдуть за кордон разом з батьками (законними
представниками), вносяться в паспорти батьків чи одного з батьків (закон�
них представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписують�
ся діти.

За потреби  виїзду дитини за кордон оформляється проїзний документ, а
у визначених законодавством випадках – паспорт. На дітей віком від 5 до
18 років, що виїжджають разом із законними представниками і дані про яку
вписуються в їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються в ці пас�
порти і скріплюються печаткою. 
Особам які супроводжують неповнолітнього громадянина України під
час його прямування за кордон, потрібно мати:

•паспортний документ супроводжуючої особи (передбачений міжна�
родними угодами);

•проїзний документ дитини (свідоцтво про народження – тільки для по�
їздок у Російську Федерацію, а також для жителів прикордонних районів,
визначених відповідними угодами про спрощений пропуск з Республікою
Молдова та Республікою Білорусь);

•нотаріально засвідчену згоду обох батьків (законних представників) у
якій визначено державу прямування та проміжок часу перебування у
цієї державі. 

Нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, який не супроводжує ди�
тину, посадова особа Держприкордонслужби не вимагає у разі наявності
оригіналів або нотаріально засвідчених копій:

•свідоцтва про смерть другого з батьків;
•рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
•рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
•рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
•рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадяни�

на, який не досяг 6�річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
•довідки відділу запису актів цивільного стану (ЗАЦС) про те, що відомос�

ті про батька записані за заявою матері відповідно до частини першої стат�
ті 135 Сімейного Кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супро�
воді одинокої матері).

•коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що під�
тверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини;

•коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким пря�
мує дитина, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про ви�
буття на постійне проживання за межі України чи відміт ка про взяття на
консульський облік у дипломатич но�
му представництві України за кордо�
ном.


