
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 травня 2012 р. № 431 

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ 

для письмового декларування товарів, що переміщуються через  

митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших  

потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності 

 

Заповнюється кожною особою, яка досягла 16-річного віку  

Потрібна відповідь позначається у відповідній рамці знаком   

Зберігається на весь період тимчасового в’їзду/виїзду і пред’являється митним органам під час 
повернення громадянина. У разі втрати не поновлюється  
 

                                                       

                                                         в’їзд                                 виїзд 
 

1. Відомості про особу 

________________________________________________________________________                        
прізвище                                                      ім’я                                                          по батькові 

______________________________________________________________________________________________ 
      країна постійного проживання                      громадянство/підданство                     документ, що посвідчує особу 

_____________________________________________    _______________________________________________ 
з якої країни прибув (зазначається країна відправлення)    до якої країни прямує (зазначається країна призначення) 

 

Зі мною прямують неповнолітні діти                                                          Кількість ______________                                          
                                                                    Так                      Ні 

2. Відомості про спосіб переміщення товарів       

2.1. Супроводжуваний багаж,       2.2. Несупроводжуваний багаж    2.3. Вантажне відправлення 
 
ручна поклажа                  
                                         

                                      Так       Ні                                          Так         Ні                              Так         Ні 

Кількість місць  ______________         Кількість місць _______________        Кількість місць _____________ 

  

3. Відомості про наявність товарів 

3.1. Відомості про валюту України та іноземну валюту готівкою,  
платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали 

                                                                                             Так         Ні  

Найменування валютних цінностей 
Сума/кількість 

цифрами словами 

   

   
 

3.2. Транспортний засіб особистого користування 

Марка __________________   Рік випуску _____________   Об’єм двигуна (куб. сантиметрів) _____________ 

Кузов № (ідентифікаційний номер)  ___________________                      

Мета переміщення:                   тимчасове ввезення                  транзит            зворотне вивезення 

                                                                                                               
3.3. Товари, переміщення яких через державний кордон України обмежено (здійснюється за дозвільними 
документами, що видаються органами виконавчої влади) або заборонено 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Так      Ні 
 

 

 

 

  

      

  

  

  

Х 
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Зворотний бік 

 
4. Відомості про товари, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та/або 
оподаткуванню митними платежами, товари, переміщення яких через державний кордон України 
заборонено або здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої 
влади, та інші товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина або на вимогу митного 
органу 
 

Порядковий 
номер 

Найменування та інші характерні ознаки 
товару, номер і дата видачі дозвільного 
документа та орган, що його видав 

Вага/кількість Вартість у 
валюті 

України або 
в євро 

цифрами словами 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Загальна вага/кількість та вартість (усього):    

 

Мені відомо, що повідомлення у митній декларації недостовірних відомостей тягне за собою 
відповідальність згідно із законом. 
 

“___”______________ р.                                                     Особистий підпис ______________________ 

 
Для службових позначок  ________________________________________________ 

                                      ________________________________________________ 

                                      ________________________________________________ 

      М.П.                         ________________________________________________ 

                                     ________________________________________________ 

                                    _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


