
Які умови вивезення громадянами за межі митної території 

України музичних інструментів? 
ЗІР, категорія 214.01 

Порядок переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України 

громадянами встановлений Митним кодексом України від 13 березня 2012 року                  

№ 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ). 

Порядок переміщення через державний кордон України культурних цінностей, 

регулюється, зокрема: 

 Законом України від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення              

та повернення культурних цінностей» зі змінами та доповненнями (далі – Закон                     

№ 1068); 

 Порядком видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних 

цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963; 

 Інструкцією про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення 

культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон 

України, затвердженою наказом Міністерства культури і мистецтв України                      

від 22.04.2002 № 258, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.07.2002 за 

№ 571/6859  (далі – Інструкція № 258). 

Законодавством України не встановлено заборон на переміщення громадянами через 

митний кордон України музичних інструментів (крім унікальних та рідкісних, які згідно із 

Законом № 1068 відносяться до культурних цінностей). 

Переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук, які відносяться до 

особистих речей, при переміщенні (пересиланні) громадянами через митний кордон 

України, підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням 

власника чи на вимогу органу ДФС, письмово, не оподатковуються митними платежами 

та звільняються від проведення заходів офіційного контролю, а також від подання 

документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон 

та/або обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України (ст. ст. 369,   

370 МКУ). 

При переміщенні через митний кордон України музичних інструментів, що є 

культурними цінностями, органами ДФС здійснюється контроль за переміщенням 

культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах 

охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей 

(Міністерство культури України (далі – Мінкультури)), та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, 

діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду 

документації (Державна архівна служба України) (частина друга ст. 561 МКУ). 

Згідно з ст. 13 Закону № 1068 свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) 

культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних 

цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього 

свідоцтва забороняється. Органи доходів і зборів здійснюють відповідні митні 

формальності, необхідні для випуску у відповідний митний режим, пропуску через 

митний кордон України культурних цінностей, що вивозяться, у тому числі тимчасово, за 

межі України, на підставі відповідного свідоцтва, отриманого від Мінкультури, з 

використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до МКУ. 



Не потрібен дозвіл на вивезення (тимчасове вивезення) музичних інструментів (за 

наявності одного з документів: фабричний паспорт, торгова квитанція, чек, ярлик на 

інструменті тощо), що виготовлені після 1950 року, у тому числі:  

 фабричні серійні музичні інструменти вітчизняного та зарубіжного 

виробництва; 

 механічні та електромузичні інструменти фабричного виробництва (додаток 1 

до Інструкції № 258). 

При цьому розд. ІХ Переліку державних установ, закладів культури, інших 

організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних 

цінностей, затвердженого наказом Мінкультури від 31.03.2017 № 267, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 24.04.2017 за № 529/30397, визначено державні установи, 

заклади культури, навчальні заклади, яким надано право проведення державної 

експертизи музичних інструментів. 


