
 

 

Перелік товарів, заборонених до вивезення за 

межі України фізичними особами 

 

 Живі тварини, риби та птахи 

 Людські останки 

 Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння 

 Ювелірні вироби 

 Валюта 

 Військові квитки 

 Платiжнi документи та цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, векселi (тратти), 

борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, iншi 

фiнансовi та банкiвськi документи, іменні чеки, чеки на пред’явника,Travellers Cheques), 

вираженi у валютi України, в iноземнiй валютi або банкiвських металах; 

  Видання, що мають історичну, наукову, художню цінність: 

     Видання з печатками діючих бібліотек та установ,  

 Видання з автографами і екслібрисами, 

 Видання, які є рідкісними зразками художнього оформления, 

 Книги, ноти, карти, альбоми репродукцій, видані до 1952 року 

 Вибухові речовини, зброя, військова амуніція, товари воєнного та подвійного 

призначення 

 Приховані пристрої для відео та аудіо запису 

 Паспорти та інші посвідчення особи, документи на зброю 

 Зразки ґрунту 

 Наркотичні та психотропні речовини. Алкогольні та тютюнові вироби 

 Пір’я та пух необроблені, шкури необроблені 

 Рідкоземельні метали, ртуть, феросплави, вироби з кольорових металів, зливки та 

брухт кольорових та чорних металів 

 Деревина та лісоматеріали необроблені 

 Ембріони людини, медичні зразки (кров, сеча та інші біологічні матеріали) 

 Небезпечні вантажі 

 Контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, 

ввезення або вивезення яких на / з митної території Україниiї є порушенням прав 

інтелектуальної власності, що охороняються вiдповiдно до закону 

 Українські номерні знаки для транспортних засобів 

 Культурні цінності. Об'єкти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, 

iсторичне, етнографiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, вiдтворенню та 

охоронi вiдповiдно до законодавства України 

 Документи і матеріали що є державною таємницею: з грифом “Для службового 

користування", “ Розсилається по списку", “ Продажу не підлягає", “Без опублікування в 

пресі" та інші, що містять дані про Збройні сили України, оборонну промисловість тощо  

 Матеріали, призначені для патентування за межами України без дозволу  Державного 

комітету України з питань Інтелектуальної власності 

 Ощадні книжки 

 Лікарські препарати 

 Художні картини 


