
                                                                                                                                        
Перелік вкладень, дозволених до пересилання за межі України 

 як «Посилки» 
 
Як продукт «Посилка» вкладення може бути відправлено за кордон тільки при дотриманні 
наступних умов: 

 Вміст може бути відправлений з території України як «Посилка». 
 Вміст може пересилатися в країну призначення як «Посилка» 
 Відправником може бути  тількі приватна особа  
 Причина експорту – подарунок/gift, обмін інформацією/data exchange, для  особистих потреб/ 

for personal use 
 Загальна/ інвойсна вартість вкладеннь посилки  можлива  до 100 євро 
 Вага – до 20 кг 
 Максимальні розміри з упаковкою: 54см*45см*41см (об’ємна вага-20 кг) 

 Формула розрахунку об'ємної ваги:  

  Довжина * Ширина * Висота/5000 = Об'ємна вага 

Важливо! 
Обов’язково попередити відправника, що в країні призначення вантаж підлягає митному 
оформленню і можливим оплатам митних платежів та податків з боку отримувача. 
Для продукту «Посилка»  обов’язково повинні бути оформлені супроводжуючі документи: 
1. Проформа - інвойс  повинна бути заповнена  2ма мовами, англійською й  українською/російською, 
з підписом відправника в 4х примірниках.  
Загальна/ інвойсна вартість посилки  повинна бути вказана в євро  або в доларах  США по курсу 
НБУ на день відправлення. 
2. Копія паспорту відправника (1, 2 сторінка і сторінка з пропискою/візою). 
3. Підтвердження вартості відправлення (видаткові накладні, чеки, ярлики і т.п.).  
4. Для носіїв інформації (компакт диски) - заява на митницю на носії інформації.  
 
Як продукт «Посилка» з території України можуть пересилатися  такі вкладення: 
 

 Носії інформації (компакт-диски/compact disks до 10 шт., флеш-карти/flash card до 2 шт.); 

 Негативи, рентгенівські знімки та плівки/negative, x-rays,films; 

 Книги (без штампів бібліотеки)/books, musіс books  до 1кг ( видані  після 1952 року) для 

пересилання книг обов’язково потрібно зробити копію  титульної сторінки , де вказаний рік 

видання, назва і видавництво; 

 Сувенірні вироби/souvenir, предмети культурного призначення серійного і масового 

виробництва, тканини (вишиванка/embroidered, blouse/хустина) – у кількості до 2х штук – 

без натурального/штучного каміння/бісеру та дорогоцінних металів,  в тому числі в якості 

гальванічного покриття), з обов’язковим наданням копій чеків про придбання); 

 Забуті приватні речі/personal  goods  у невеликій кількості (парасолька/umbrella, щоденник з 

записами/used diary,чохол для мобільного телефону/case or cover for mobile, одяг, що був у 

використанні: брюки, светер, блуза/used clothes: trousers, sweater, blouse); 

 Речі, виготовлені власноруч (ручної роботи)/handmade goods. Наприклад, фоторамки/ 

photo frames/; капелюх для свята ручної роботи/party hat handmade/гребінь ручної роботи/ 

hairbrush handmade; 

 Зразки тканин/fabric samples  до 1 кг (у каталогах або невеликого розміру); 

 Зразки друкованої продукції до 1 кг (календарі /calendars, етикетки/labels, паперові 

ярлики/paper labels, tags,каталоги/catalogues); 

 Зразки паперової упаковки/ samples of paper packaging до 1 кг; 

 Канцелярське  та офісне  приладдя до 1 кг (альбоми/albums, візитні картки/business cards). 

 

 

 


