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вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, холодна зброя та інші предмети спеціально при-
значені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії 
тощо)

предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського 
народу, що визначається відповідно до законів України

дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, паспорти та інші доку-
менти, що посвідчують особу

вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, військове спорядження

товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності

товари, що мають ознаки комерційної партії (значна кількість однотипних вкладень)

сільськогосподарська продукція та продукти харчування (в т.ч., консервовані)

наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги

сигарети, сигари та інші тютюнові вироби

предмети непристойного та аморального 
змісту

спиртні напої та інші вироби з вмістом алко-
голю

вироби з золота, сріб ла та дорогоцінних 
металів

харчові продукти тваринного походження 

ліки, вітаміни та вітамінні комплекси

насіння і посадковий матеріал

газові запальнички

ПРИМІТКА

Залежно від особливостей митного законо-
давства країни доручення, існують окремі вий-
нятки з базових вимог, перелік яких наведено 
нижче:

США: заборонено пересилати вироби в аеро-
золях; у CN23 обов’язково повинно бути зазна-
чено матеріал з якого виготовлено вкладення, 
наприклад: сорочка (поліестер) – 2 шт; окуляри 
(пластик) – 1 шт; ваза (кераміка) – 1 шт. 

Канада: заборонено пересилати вироби в 
аерозолях; дозволено цукерки або шоколад, 
загальною вагою до 2 кг

Іспанія та Португалія: дозволено пересилати 
продукти харчування (окрім продуктів тварин-
ного походження), при цьому загальна вага 
продуктів харчування не може перевищувати 
10 кг; максимальна допустима вага відправ-
лення становить 20 кг

Інші країни Європи (крім Іспанії та Португалії) 
дозволено пересилати продукти харчування 
тривалого зберігання в фабричній упаковці 
(окрім продуктів тваринного походження), при 
цьому загальна вага продуктів харчування  не 
може перевищувати 10 кг в одному МПВ

З питань щодо правил пересилання експортної 
пошти звертатись у довідково -інформаційний 
центр за номером: 0 800 50 50 44


