
GABINET MINISTRÓW UKRAINY 
 

ROZPORZĄDZENIE 
Z dnia 13 grudnia 2001 r. Nr 1652 

             Kijów 
 
 
 
O ilości i zasadach wywozu przez obywateli na obszar celny Ukrainy produktów 
spożywczych do własnego użytku oraz wykaz przedmiotów, które nie mogą być 

zaliczone do rzeczy osobistych obywateli . 
 
 
 
Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O zasadach wywozu (przesyłania) do Ukrainy, odprawy 
celnej oraz opodatkowania rzeczy osobistych, towarów i środków transportu, które 
są wywożone (przesyłane) przez obywateli na obszar celny Ukrainy” (2681- 14) 
Gabinet Ministrów Ukrainy nakazuje: 
 
 
 

1. Postanowić, że obywatele mogą wywozić na obszar celny Ukrainy produkty 
spożywcze do własnego użytku o wartości ogólnej, nie przekraczającej 50 
euro na jedną osobę w następujących wielkościach: 

 
w opakowaniu producenta, przeznaczone do handlu detalicznego – w ilości nie 
większej, niż jedno opakowanie, lub o masie ogólnej, nie przekraczającej dwóch 
kilogramów każdego rodzaju produktu na jedną osobę; 
 
bez opakowania – w ilości, nie przekraczającej dwóch kilogramów każdego 
rodzaju produktu na jedną osobę; 
 
bez opakowania produkt niepodzielny, gotowy do bezpośredniego spożycia, w 
ilości nie większej, niż jednostka każdego rodzaju towaru na osobę.  
 
Produkty spożywcze, które są wywożone przez obywateli na obszar celny Ukrainy 
do własnego użytku w powyższych wielkościach, są zgłaszane ustnie bądź na 
piśmie na życzenie uch właściciela lub na żądanie funkcjonariusza urzędu 
celnego. 
 
Nie podlegają przemieszczeniu w bagażu, oprócz podręcznego, produkty 
spożywcze bez opakowania producenta. 
 
2. Ustalić, że do rzeczy osobistych nie mogą być zaliczone inne przedmioty 

oprócz tych, które są określone w załączniku. 
3. Uznać za rozporządzenia, które utraciły moc, rozporządzenia Gabinetu 

Ministrów Ukrainy, zgodnie z załączonym wykazem. 
 
Premier – Minister Ukrainy       A.KINACH 
 
 
Tnd.27  
 



 
WYKAZ 

 
rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy, które utraciły moc 

 
1. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy  z dnia 20 lipca 1996 roku Nr 793 

„O doskonaleniu zasad wwozu tymczasowego środków transportu na obszar 
Ukrainy „ („Zbiór rozporządzeń Ukrainy „ 1996 r. Nr 15 art. 400). 

2. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 27 sierpnia 1996 roku Nr 
1010 „O doskonaleniu zasad wwozu przez obywateli przedmiotów (towarów) do 
Ukrainy” („Zbiór rozporządzeń Ukrainy” 1996 r. Nr 17 art. 400) 

3. Rozporządzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 30 listopada 1996 roku Nr 
1430 „O uporządkowaniu przemieszczania przez obywateli przez granicę celną 
Ukrainy napojów alkoholowych, piwa oraz wyrobów tytoniowych” („Zbiór 
rozporządzeń Ukrainy „ 1966 r. Nr 20 art. 568). 

4. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 24 stycznia  1996 roku Nr 
58 „O uzupełnieniu rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 30 
listopada 1996 roku Nr 1430” ( „Dziennik urzędowy Ukrainy” 1997 r. Nr 5, s. 
125). 

5. Punkt 1 rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 27 stycznia 1997 
roku Nr 68 „O uzupełnieniu jakichkolwiek rozporządzeń Gabinetu Ministrów 
Ukrainy „ („Dziennik Urzędowy Ukrainy „ 1997 r. Nr 5, s. 143). 

6. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 3 listopada 1997 roku Nr 
1217 „O zasadach wwozu na obszar celny Ukrainy syntetycznych środków 
myjących oraz środków powierzchniowo czynnych przez osoby fizyczne, nie 
będące podmiotami działalności gospodarczej” („Dziennik Urzędowy Ukrainy” 
1997 r. Nr 45 s. 53). 

7. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 19 stycznia 1998 roku Nr 39 
„O wprowadzeniu zmian do rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 
27 sierpnia 1996 roku Nr 1010” („Dziennik Urzędowy Ukrainy” 1998 r. Nr 3 art. 
99).       

 
 


