
У випадках  якщо:
• Ви обрали «зелений коридор» та маєте при собі товари, заборонені 

або обмежені до переміщення, або товари у кількостях, що переви-
щують неоподатковувану норму їх переміщення.

• під час переміщення через митний кордон Ви не заявили у митній 
декларації точні відомості про наявні у Вас товари, їх кількість та 
найменування.

• Ви приховали товари серед своїх особистих речей, у своєму бага-
жі, або у спеціально виготовленому тайнику, або надали працівнику 
митниці неправдиві, підроблені або незаконно отримані документи. 

• Ви перевозите чи намагаєтесь перевезти товари поза місцем розта-
шування митного органу або поза робочим часом, установленим для 
нього, без проведення митного контролю або без митного контролю 
шляхом незаконної змови з працівником митниці

Такі дії розцінюються як порушення митних правил, за які 
законодавством України передбачена адміністративна від-
повідальність у вигляді штрафу та/або конфіскації.

Ви приховали від митного контролю або перевозите 
без митного контролю чи без спеціального дозволу:

Такі дії розцінюються, як вчинення контрабанди, за яке зако-
нодавством України передбачена кримінальна відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією предметів 
контрабанди.

Не дозволяється ввозити на територію України
1. товари та особисті речі, для пропуску яких потрібні дозвільні до-
кументи (ліцензії, сертифікати, довідки, свідоцтва тощо), без їх на-
явності;

2. для вільного обігу в будь-яких обсягах живі тварини, продукти тва-
ринного й рослинного походження, готові харчові продукти, алко-
гольні та безалкогольні напої, оцет, тютюн та його замінники, жири, 
олії та інше.

ПАМ’ЯТКА  
ДЛЯ ГРОМАДЯН

які перетинають митний кордон  
України автомобілями

Державна митна 
служба України

чесність • відданість • ефективність

Пiд  час  проходження митного 
контролю у пунктах пропуску:

МИТНИК Пiд час проведення 
митного контролю:

Маєте право:
• отримати роз’яснення стосовно 

правил перевезення товарів через 
митний кордон України;

• обрати усну чи письмову форму 
декларування, а також необхідну 
смугу руху для проходження мит-
ного контролю;

• бути присутніми під час здійснен-
ня огляду товарів та предметів, що 
Вам належать;

• на повагу особистої гідності, спра-
ведливе і шанобливе ставлення до 
себе з боку митників. 

Зобов’язані:
• пред’явити на вимогу митника то-

вари для контролю i  оформлення 
та надати всю необхідну інформа-
цію і документи;

• задекларувати товари, в тому числі 
на вимогу митника заповнити мит-
ну декларацію;

• сплатити податки i збори у випад-
ках, передбачених Законом.

Має право:
• отримати від громадян документи 

на право перевезення через мит-
ний кордон України товарів, пред-
метів, валютних цінностей;

• проводити огляд предметів, які пе-
ревозяться громадянами; 

• у виключних випадках, проводити 
особистий огляд громадян;

• вимагати від громадян заповнити 
митну декларацію; 

• відмовити в пропуску чи митному 
оформленні товарів, що  перево-
зяться громадянами; 

• визначати митну вартість товарів 
за відсутності у громадянина до-
кументів, які підтверджували б  їх 
вартість.

Зобов’язаний:
• виявляти високий рівень культу-

ри, професіоналізм та витримку, 
не допускати проявів порушення 
службової дисципліни, грубого та 
нетактовного ставлення до  гро-
мадян;

• надати громадянам, в межах ком-
петенції, роз’яснення щодо по-
рядку переміщення товарів через 
митний кордон України; 

• контролювати належне заповне-
ння декларацій, нарахування по-
датків;

• видати громадянину письмове по-
відомлення про причини відмови 
в пропуску чи митному оформлен-
ні товарів, що їм належать.

ВИ

Якщо у Вас виникли проблеми або затримки під час 
проходження митного контролю; по відношенню до Вас митник поста-
вився нетактовно; у Вас є пропозиції або зауваження щодо організації 
роботи митних органів; Вам необхідна консультація з митних питань, 
Ви можете звернутися до підрозділу швидкого реагування — Моніто-
рингового центру Держмитслужби:

тел.: +380 44 247-27-19, факс: +380 44 247-26-52 
ел. пошта: m_center@customs.gov.ua

Моніторинговий центр Держмитслужби України забезпечує 
обов’язкове прийняття, невідкладне реагування, а також по-

вноту, якість та об’єктивність перевірки усіх звернень громадян.

Інформація, що міститься в Пам’ятці, не є вичерпною, 
підготовлена в інформаційних цілях і не може бути 

юридичною підставою для будь-яких дій.

У В А ГА

• культурні цінності;

• отруйні та сильнодіючі речо-
вини (які здатні заподіяти шко-
ди живому організму);

• зброю та боєприпаси (крім глад-
коствольної мисливської зброї 
та бойових припасів до неї);

• спеціальні технічні засоби не-
гласного отримання інформа-
ції (засоби прослуховування, 
візуального спостереження та 
інші);

• вибухові речовини (порох, тро-
тил, пластид та інші);

• радіоактивні матеріали;

• наркотичні засоби (гашиш, ма-
рихуана, героїн, кокаїн та інші), 
психотропні речовини (ЛСД), 
інші хімічні сполуки, які мають 
подібні властивості або вико-
ристовуються для їх виготов-
лення, фальсифіковані лікар-
ські засоби.

Дана Пам’ятка підготовлена спеціально для 
ознайомлення Вас з основними митними правилами, 
заощадження Вашого часу та уникнення можливих 

непорозумінь.



ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПЕРЕДБАЧАЄ 

ВИ МАЄТЕ ПРАВО САМОСТІЙНО ОБИРАТИ:

Проходження «червоного коридору» передбачає заповнення грома-
дянами митної декларації, а у разі наявності товарів, які перевищують 
встановлені норми – і сплату податків.

При цьому, якщо Ви ввозите товари:
Загальна митна вартість яких до 500 євро та/або вага яких не переви-
щує 50 кг й ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби; за-
гальна митна вартість яких від 500 до 10 000 євро, такі товари оподат-
ковуються ввізним митом у розмірі 10% митної вартості, податком на 
додану вартість;

Загальна митна вартість яких більше, ніж 10 000 євро, такі товари опо-
датковуються ввізним митом за повними ставками згідно з Митним  та-
рифом України, податком на додану вартість.

Податки нараховуються із розрахунку вартості товарів, для чого Вам 
слід пред’явити митнику товарні чеки, ярлики та інші наявні документи.

Якщо такі документи у Вас відсутні, митники будуть вимушені визначити 
митну вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари.

Тимчасове ввезення 
транспортних засобів
Якщо Ви постійно прожи-
ваєте за межами України, 
маєте право тимчасово ввезти 
транспортний засіб особистого 
користування терміном до 1 року за 
умови реєстрації автомобіля за меж-
ами України.

Такі транспортні засоби, а також пальне 
не підлягають письмовому декларуванню.

Якщо Ви громадянин України та перебуваєте на тимчасовому 
консульському обліку у консульській установі України за кордоном 
маєте право ввезти один транспортний засіб та причіп до нього на 
строк не більше як 60 днів протягом одного календарного року без 
сплати платежів:
• під зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу;
• за наявності документів, що підтверджують реєстрацію автомобіля 
на території відповідної країни, а також право власності на транспорт-
ний засіб.

Пам’ятайте, що автомобілі ввезені в Україну тимчасово:
• можуть використовуватися виключно тими громадянами, які їх 

ввезли;
• не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності;
• не можуть бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані у 

володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Ввезення транспортних засобів  
з метою транзиту
У випадку якщо автомобіль постійно зареєстрований у відповідних 
реєстраційних органах іноземних держав за умови:
• усного декларування;
• наявності документів, що підтверджують реєстрацію автомобіля 

на території відповідної країни.

В інших випадках за умови:
• письмового декларування;
• внесення на рахунок митниці грошової застави в розмірі, що під-

лягає сплаті при ввезенні таких транспортних засобів з метою 
вільного обігу.

Пам’ятайте:
• граничний строк транзиту через митну територію України не повинен 

перевищувати 10 діб;
• за умови виконання транзиту грошова застава Вам повертається;
• у разі порушення зобов’язання про транзит грошова застава повер-

ненню не підлягає;
• у разі втрати чи повного зіпсування транспортних  засобів  внаслідок 

форс-мажорних обставин строки транзиту зупиняються, а грошова 
застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Здійснення Вами усного або письмового декларування товарів та предметів, які Ви перевозите у ручній поклажі 
або у супроводжуваному багажі. У автомобільних пунктах пропуску запроваджені смуги руху: 

 «зелений» та «червоний» коридори.

ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР 
якщо ви ввозите :

ЧЕРВОНИЙ КОРИДОР 
якщо ви ввозите:

• боєприпаси й вибухові 
речовини;

• предмети старовини 
та мистецтва;

• будь-яка зброя;
• радіоактивні матеріали;

Товари та предмети,  на які необхідні дозвільні документи:

• отруйні й сильнодіючі  
речовини, ліки;

• об’єкти флори й фауни;
• інші, визначені Законами 

України.

Пам’ятайте, що у митній декларації Ви маєте 
зазначати точні відомості про наявні у Вас 

товари, їх кількість та найменування. 
або обмежені до ввезення в Україну.

Товари, загальна вартість яких менше 500 євро та/або вага яких 
не перевищує 50 кг й ввозяться частіше одного разу протягом 
однієї доби,  а також загальна вартість яких перевищує 500 євро 
та/або 50 кг;

Готівкову валюту України або іноземну валюту в сумі понад 
10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу;

Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них;

Домашні тварини за наявності оригіналів міжнародних 
ветеринарних сертифікатів країн, з яких походять ці  тварини.

особисті речі:

товари (призначені для відчуження, в т.ч. для дарування), 
загальна вартість яких менше 500 євро та/або вага яких не 
перевищує 50 кг;

готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі 
менше, ніж 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу;

алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, 
віскі та інші) у кількості 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;

тютюнові вироби — 200 цигарок або 50 сигар 
чи 250 г тютюну (або 250 г цих виробів);

продукти харчування для власного спожи-
вання на суму не більш як 200 євро: 
• в упаковці виробника (призначеній для роздрібної тор-

гівлі) — 1 упаковка або загальною масою не більше, ніж 2 кг 
кожного найменування;

• без упаковки – до 2 кг кожного найменування;
• неподільний продукт, готовий до безпосереднього вжи-

вання – 1 шт кожного найменування

лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок 
кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять нарко-
тичні чи психотропні речовини) або що не перевищує зазначену в 
рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвід-
ченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.

Проходження митного контролю по «зеленому коридору» звільняє 
громадян від заповнення митної декларації.

Норми переміщення товарів, готівки, тютюну, продуктів харчування та 
алкогольних напоїв «зеленим коридором» діють один раз на 24 години.

• два мобільних телефони, 
одна відеокамера, один 
фотоапарат, два переносних 
персональних комп’ютера;

• спортивне спорядження;
• особисті прикраси, які були 

у користуванні;

• одяг, взуття, призначені 
виключно для власного 
користування;

• 500 мл туалетної води та/
або 100 мл парфумів

• інші предмети для особисто-
го користування;

Пам’ятайте, обравши «зелений коридор», Ви підтверджуєте 
відсутність у Вас будь-яких предметів, які підлягають пись-
мовому декларуванню, оподаткуванню і які заборонені 


