
В яких обсягах дозволяється ввозити громадянам на митну 

територію України харчові продукти? 
ЗІР, категорія 214.01 

Відповідно до частини першої ст. 365 Митного кодексу України від 13 березня                 

2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) громадяни за умови 

дотримання вимог МКУ та інших актів законодавства України можуть переміщувати через 

митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну                  

(у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України. 

Згідно зі ст. 4 МКУ товари – це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом 

поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), 

валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями 

електропередачі. 

Загальні умови ввезення товарів на митну територію України громадянами для 

особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької 

діяльності, визначені ст. 374 МКУ, згідно з якою громадянам дозволяється ввезення на 

митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти 

пропуску через державний кордон України, відкриті для автомобільного сполучення товари 

(крім підакцизних), у тому числі харчові продукти, сумарна фактурна вартість яких не 

перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг без письмового 

декларування та без оподаткування митними платежами. 

Ця норма застосовується у разі, якщо особа, яка ввозить товари на митну територію 

України, в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби. 

Разом з цим, МКУ визначає обмеження щодо ввезення громадянами окремих товарів 

на митну територію України. 

Зокрема, ст. 378 МКУ встановлено, що пропуск на митну територію України товарів, 

що класифікуються в 1-24 групах Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (далі – УКТ ЗЕД) та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких 

обсягах не дозволяється, крім харчових продуктів для власного споживання на суму, яка не 

перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених Кабінетом 

Міністрів України. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 434 

«Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових 

продуктів для власного споживання» (далі – Постанова № 434) громадяни можуть ввозити 

на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, 

яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах: 

 в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у кількості не 

більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, 

кожного найменування на одну особу; 

 без упаковки – у кількості, що не перевищує 2 кілограмів кожного 

найменування на одну особу; 

 без упаковки – неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, 

у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу; 



Отже, у разі перевищення встановлених обсягів та недотримання громадянами 

вищезазначених умов, пропуск на митну територію України харчових продуктів, що 

класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД, заборонено. 

Підпунктом 2 п. 1 Постанови № 434 встановлено, що під час ввезення громадянами 

на митну територію України зазначених вище харчових продуктів здійснюється їх 

декларування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за бажанням власника таких 

продуктів або на вимогу посадової особи митниці). 

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 196 МКУ пропуск через митний кордон України 

харчових продуктів для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в 

порядку, встановленими частиною другою ст. 378 МКУ, здійснюється без надання 

відповідних документів державних органів, установ та організацій, уповноважених на їх 

видачу. 

Водночас відповідно до ст. 52 Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – 

Закон № 771) забороняється ввезення на територію України громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства для власного споживання харчових продуктів 

тваринного походження без упаковки виробника. 

Відповідно до п. 95 частини першої ст. 1 Закону № 771 до харчових продуктів 

тваринного походження відносяться молоко, м’ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому 

числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші продукти, виготовлені 

з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною. 


