
На цій сторінці Ви знайдете основну інформацію про те, які предмети провозити 
заборонено або дозволено з обмеженнями, однак окремі правила можуть 
відрізнятися в залежності від країни. Уважно ознайомтеся з правилами, що діють в 
місцевому аеропорту, а також на рейсах Авіакомпанії. 

УВАГА! З метою забезпечення безпеки цивільної авіації на всіх рейсах в аеропорту 
проводиться контроль на безпеку. Контролю на безпеку підлягають усі пасажири та 
їх ручна поклажа, багаж та всі особисті речі. 

УВАГА! Пасажири які не пройшли контроль на авіаційну безпеку або не подали для 
цього ручну поклажу, багаж та інші речі, що належать їм, до посадки на борт 
повітряного судна не допускаються. 

Деякі предмети і речовини дозволено провозити лише в зареєстрованому багажі, ці 
предмети і речовини заборонено провозити в салоні літака. Перевезення небезпечних 
предметів і речовин на рейсах Авіакомпанії категорично заборонена. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПАСАЖИРАМ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ НА АВІАЦІЙНУ 
БЕЗПЕКУ. 

1. Приготуйте посадковий талон, паспорт та пред’явіть їх працівникам служби авіаційної 
безпеки. 

2. Зніміть Ваш верхній одяг та покладіть його в кошик, в який також необхідно покласти 
вміст Ваших кишень, брючний ремінь та пакет із рідинами (див. розділ «Правила 
перевезення рідин»). 

3. Електронні прилади (комп’ютери, планшети, телефони т. ін.)  покладіть в окремий 
кошик. 

4. Всі Ваші речі (сумки та кошики) покладіть на рухому частину транспортеру і чекайте 
запрошення персоналу служби авіаційної безпеки для проходження через стаціонарний 
металошукач. 

При необхідності Ви можете бути перевірені ручним металошукачем або піддані 
фізичному контролю. 

ПРЕДМЕТИ І РЕЧОВИНИ, ЗАБОРОНЕНІ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ПОВІТРЯНИХ СУДАХ 
АВІАКОМПАНІЇ 

З метою забезпечення безпеки наших пасажирів і екіпажу пасажирам не дозволяється 

перевозити на борту предмети, які потенційно можуть бути використані для нанесення 

травм або порушення дієздатності людини чи становити небезпеку для літака. 



 

1. Предмети та речовини, які з міркувань безпеки забороняється перевозити в 

пасажирському салоні повітряного судна: 

a) пістолети, вогнепальну зброю та інші пристрої, з яких можна випустити кулю і які 

призначені для нанесення серйозних тілесних ушкоджень кулею, або які можна прийняти 

за такі пристрої, в тому числі: 

➢ всі види вогнепальної зброї, включаючи пістолети, револьвери, гвинтівки і рушниці; 



➢ іграшкові пістолети, муляжі і імітації стрілецької зброї, які можна прийняти за справжню 

зброю; 

➢ складові частини стрілецької зброї, за винятком телескопічних прицілів; 

➢ пневматичні гвинтівки стисненого повітря і з балончиками вуглекислого газу, 

включаючи пістолети, рушниці для стрільби кульками, гвинтівки і пістолети для 

стрільби кульками; 

➢ сигнальні ракетниці і стартові пістолети; 

➢ луки, арбалети і стріли; 

➢ гарпунні рушниці і рушниці для підводного полювання; 

➢ рогатки і пращі; 

б) пристрої шокової дії, спеціально призначені для шокового ураження або паралізуючого 

впливу, в тому числі: 

➢ засоби для шокової поразки, такі, як пістолети і кийки шокового ураження; 

➢ пристрої шокового впливу на тварин і пристрої умертвіння тварин; 

➢ пристрої, що виводять з ладу і паралізуючі хімічні речовини, гази і спреї, такі, як газ 

мейс, перцевий спрей, кислотні спреї, спреї, що відлякують тварин, і сльозогінний газ; 

в) предмети із загостреними кінцями або загостреною кромкою, які можна 

використовувати для нанесення серйозних тілесних ушкоджень, в тому числі: 

➢ предмети, призначені для рубки, такі, як сокири, різаки і тесаки; 

➢ льодові топори і льодоруби; 

➢ леза для гоління і ножі для різання картону; 

➢ ножі; 

➢ ножиці, манікюрні ножиці і пилочки; 

➢ приналежності для рукопашного бою з загостреними кінцями або загостреними краями; 

➢ мечі та шаблі; 

➢ спиці; 

➢ штопори. 

г) робочі інструменти, які можна використовувати або для нанесення серйозних тілесних 

ушкоджень, або для створення загрози безпеці польоту повітряного судна, в тому числі: 

➢ монтировки; 

➢ дрелі і свердла, включаючи акумуляторні портативні електричні дрелі; 

➢ інструменти з лезами або стрижнями, які можна використовувати в якості зброї, 

наприклад, викрутки і стамески; 

➢ пилки, включаючи акумуляторні портативні електричні пилки; 

➢ паяльні лампи; 

➢ "пістолети" для кріплення і забивання цвяхів; 

д) предмети із затупленими кінцями, якими можна нанести удар і заподіяти серйозні 

тілесні ушкодження, в тому числі: 

➢ бейсбольні біти і біти для гри в софтбол; 

➢ різні види поліцейських кийків, такі, як тверді, гнучкі і важкі палиці з ліхтарем; 

➢ засоби рукопашного бою; 

е) вибухові і запальні речовини і пристрої, які можна використовувати для нанесення 

серйозних тілесних ушкоджень або створення загрози безпеці польоту повітряного судна, 

в тому числі: 



➢ боєприпаси; 

➢ капсулі-детонатори; 

➢ детонатори і запали, 

➢ муляжи або імітації вибухових пристроїв; 

➢ міни, гранати та інші вибухові пристрої військового призначення; 

➢ піротехніка, включаючи піротехнічні вироби для феєрверків; 

➢ димові шашки або патрони; 

➢ динаміт, порох і пластичні вибухові речовини;  

2. Перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених до перевезення 

повітряним транспортом. 

Предмети і речовини, заборонені до перевезення пасажирами та членами екіпажів 

повітряних суден. 

1. Ракетниці, пристрої подачі світлових сигналів, пістолети порохові будівельно-

монтажні, газові балончики, які містять нервовопаралітичні, сльозогінні, отруйні та 

сильнодіючі гази; 

2. Електрошокові пристрої всіх видів, крім медичної реанімаційної апаратури 

(дефібрилятори); 

3. Електронно-променева зброя всіх видів; 

4. Вибухонебезпечні речовини, сполуки, споряджені ними предмети, засоби підриву: 

➢ порох усіх видів, марок і зразків у будь-якій упаковці, тарі (незалежно від кількості); 

➢ капсулі для мисливських боєприпасів; 

➢ капсулі-детонатори всіх зразків; 

➢ електродетонатори всіх зразків; 

➢ електрозапалювачі; 

➢ шнури вогнепровідні та детонаційні; 

➢ детонатори та запали до боєприпасів; 

➢ боєприпаси всіх видів і зразків; 

➢ боєприпаси навчальні та імітаційні; 

➢ тротил, тол, динаміт, амонал, гексоген, інші вибухові речовини військового і 

промислового призначення, саморобні вибухові суміші, споряджені ними речовини і 

предмети; 

➢ піротехнічні засоби: ракети, сигнальні і освітлювальні, фальшфеєри, димопатрони, 

шашки посадочні, сірники термічні, петарди залізничні, вогні бенгальські, вогні 

феєрверку, люскугелі, піротехнічні побутові вироби та подібні до них предмети, а також 

саморобні засоби та вироби; 

5. Стислі і зріджені гази для побутового та промислового використання - пропан-бутан, 

азот, неон, аргон, кисень, хлор, крім тих, які перевозяться медичними бригадами для 

надання невідкладної медичної допомоги населенню. 

6. Легкозаймисті рідини: бензин, газ, ацетон, метанол, метиловий ефір, гальмівна рідина, 

сірководень, ефіри, органічні розчинники, всі види клеїв і герметиків, що містять 

легкозаймисті (самозаймисті) компоненти. 

7. Займисті тверді речовини: 



➢ речовини, які під впливом води виділяють тепло та самозаймаються, калій, натрій, 

кальцій металічний, їх сплави, кальцій фосфоричний і речовини з подібними 

властивостями; 

➢ фосфор білий, жовтий та інші речовини, віднесені до займистих твердих речовин; 

➢ нітроцелюлоза промислова суха, колоїдна та волога незалежно від вмісту розчинника; 

8. Отруйні та сильнодіючі речовини: 

➢ отруйні і сильнодіючі речовини в будь-якому фізичному стані незалежно від форми та 

якості їх упаковки; 

➢ бруцин, нікотин, стрихнін, формалін, антифриз, етиленгліколь, ртуть, ціанисті 

препарати, циклон, цианплав та речовини з подібними властивостями. 

9. Їдкі та корозійні речовини: 

➢ неорганічні кислоти - соляна, сірчана, азотна та їх суміші; 

➢ фтористоводнева (плавикова) кислота; 

➢ луги всіх видів - калієві, натрієві та подібні до них хімічні сполуки; 

➢ засоби для травлення металів, хлорне вапно, електроліт акумуляторний та речовини з 

подібними властивостями; 

➢ хімічні речовини для видалення лаків і фарб з покритої ними поверхні. 

10. Радіоактивні речовини і матеріали будь-якого ступеню потенційного ризику, форми 

виготовлення чи фізичного стану та фізичних властивостей. 

11. Всі інші речовини, сполуки та предмети, які підпадають під ознаки зазначених вище, 

а також ті, на які виробник розповсюджує особливі умови зберігання, транспортування та 

використання, що викликає сумніви в безпеці їх перевезення, як ті, які можуть бути 

використані для вибуху , підпалу або створення іншої загрози безпеці життю та здоров'ю 

пасажирів і членів екіпажу повітряного судна. 

Зміст цього списку не є вичерпним, а тільки визначає основний перелік предметів, 

які повинні вилучатися у пасажирів або з їхньої ручної поклажі на час польоту. 

Якщо Вашого предмету немає в списку, або у Вас виникли питання, зв'яжіться з 

Вашим туристичним агентством або Службою підтримки Авіакомпанії. 

3. Рідини та порошки 

Під рідинами розуміється: 

➢ вода та інші напої, супи або сиропи; 

➢ креми, косметичні лосьйони та масла; 

➢ парфумерна продукція; 

➢ спреї; 

➢ гелі, включаючи шампуні і гелі для душу; 

➢ ємності під тиском, включаючи піни для гоління, піни для укладання волосся та інші 

пінні засоби або дезодоранти; 

➢ пасти, включаючи зубну пасту; 

➢ суміші твердих і рідких матеріалів;  

➢ будь-яку іншу продукцію подібної консистенції. 



 

 

Ви можете провозити рідини в ручній поклажі у невеликих кількостях, що не перевищують 

100 мл (3,4 унції) на один предмет. Заборонено брати із собою в салон літака рідину в 

упаковках ємністю понад 100 мл навіть якщо контейнер заповнений частково, до 

перевезення в салоні його не допустять. Також забороняється заносити у повітряне судно 

в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю більше 100 мл (грамів) в 

одному флаконі (тюбику). Загальний обсяг зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих 

в тару ємністю до 100 мл (грамів), не повинен перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира. 

Великі обсяги підлягають перевезенню у зареєстрованому багажі. 

Ви завжди можете провезти такі рідини і порошки в ручній поклажі: 

➢ дитяче харчування для вживання під час польоту; 

➢ ліки для вживання під час польоту, за умови наявності рецепта або довідки від лікаря; 

➢ особливі дієтичні продукти для вживання під час польоту; 

➢ урна з прахом померлого людини, при дотриманні необхідних вимог; 

➢ товари, придбані в магазині безмитної торгівлі та упаковані в спеціальний пластиковий 

пакет з контролем розкриття. 

На рейсах до / з Сполучених Штатів Америки перевезення порошків і порошкоподібних 

речовин дозволяється в ручній поклажі у невеликих кількостях, що не перевищують 350 мл 

на предмет. Великі обсяги підлягають перевезенню в зареєстрованому багажі. При 

наявності ознак розкриття упаковки перевезення предмета забороняється як в ручній 

поклажі, так як і в якості зареєстрованого багажу. 

 

 

 



Перевезення ліків та дієтичних засобів у ручній поклажі 

 

Перевезення медикаментів та дієтичних засобів у ручній поклажі завчасно узгоджується 

пасажиром з представником авіакомпанії – перевізником (експлуатантом). 

Заздалегідь до вильоту пасажир, який хворіє та потребує вживання ліків (або виконання 

ін’єкцій) під час польоту, повинен попередити про це представника авіакомпанії – 

перевізника (експлуатанта) і отримати інформацію про обов’язкову наявність відповідних 

медичних документів. 

У ручній поклажі дозволено перевозити ліки (в т.ч. в шприцах або інших засобах для 

введення ін’єкцій), без яких пасажир не може обійтися під час перельоту з медичних причин: 

інсулін, антигістамінні препарати, знеболювальні тощо. Необхідність прийому та кількість 

медичних препаратів визначається лікарем виходячи з тривалості польоту та зазначається 

у відповідній медичній довідці з особистою мокрою печаткою лікаря. 

Під час проходження контролю на авіаційну безпеку пасажири, які перевозять у ручній 

поклажі ліки (в т.ч. у шприцах або інших засобах для введення ін’єкцій) повинні попередити 

про це та надати відповідну медичну довідку працівнику служби авіаційної безпеки в пункті 

контролю безпеку, який викликає представника авіакомпанії для узгодження перевезення 

зазначених предметів. Після підтвердження представником авіакомпанії можливості 

транспортування ліків у ручній поклажі та проходження пасажиром процедури контролю на 

авіаційну безпеку він допускається до польоту. 

В залежності від фізичного стану пасажира (наявності відповідних документів, довідок і 

т.д.) представник авіакомпанії – перевізник (експлуатант) має право відмовити пасажиру в 

перевезенні або надати дозвіл на його перевезення. 

 

Батьки з грудними дітьми можуть брати на борт повітряного судна дитяче харчування у 

кількості, яке необхідне дитині на період всього польоту. 

Перевезення зброї 



(Інструкція про порядок перевезення зброї та боєприпасів пасажирськими рейсами 

авіаційного транспорту затверджена наказом Державіаслужби від 18 березня 2005 року 

№199): 

Пасажирськими рейсами авіаційного транспорту дозволяється перевезення: 

➢ бойової нарізної армійських зразків зброї або виготовленої за спеціальним 

замовленням, вихолощеної, навчальної, несучасної стрілецької, спортивної, 

мисливської нарізної, комбінованої і гладкоствольної вогнепальної зброї, бойових 

припасів до цих видів зброї, пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва 

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів, 

холодної (арбалети, мисливські ножі, катани, шаблі, шашки, мечі, палаші, ятагани, 

фінські ножі, кортики, кинджали, штики, штик-ножі), учбової, бутафорської зброї, 

газових пістолетів та револьверів, що належать підприємствам, установам, 

організаціям, господарським об’єднанням та громадянам; 

➢ усі види зброї фізичних осіб перевозяться в розрядженому, розібраному (якщо це 

можливо) стані як зареєстрований багаж, у спеціальному переносному металевому 

контейнері з надійним замком у багажному відсіку повітряного судна, у місці, не 

доступному для пасажирів та екіпажу під час польоту; 

➢ фізичні особи для перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і 

боєприпасів у межах України під час реєстрації авіаквитків пред’являють дозвіл на 

право зберігання й носіння кожної одиниці зброї, виданий відповідним органом 

внутрішніх справ, або дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою торговельної 

організації про реалізацію зброї. 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!!! На сьогодні ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП" не здійснює 
перевезення особистої зброї та боєприпасів фізичних і юридичних осіб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ТА ПРЕДМЕТІВ, А ТАКОЖ УМОВИ, ПРИ ЯКИХ 
ВОНИ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕВЕЗЕНІ ПАСАЖИРАМИ АБО ЧЛЕНАМИ ЕКІПАЖУ. 

 

Перевезення небезпечних предметів (вантажів) пасажирами і членами екіпажу в 
якості зареєстрованого багажу або ручні поклажі заборонено, за винятком, що 

наведено нижче. 

ПРЕДМЕТ УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Медичні предмети першої необхідності 

Невеликі балони з газоподібним 
киснем або повітрям, які необхідні 
для медичних цілей 

 

Необхідно отримати дозвіл авіакомпанії. 

Маса брутто кожного балону не повинна 
перевищувати 5 кг. 

Балони, вентилі та регулятори, там де вони 
встановлені, повинні бути захищені від 
ушкодження, яке може призвести до 
самовільного випуску вмісту. 

Пристрої, що містять рідкий кисень, 
заборонено перевозити в ручній поклажі, 
зареєстрованому багажі або при собі. 

Балони з газом категорії 2.2 для 
приведення в дію штучних кінцівок 

 

Балони з газом категорії 2.2, що 
переносяться для приведення в дію штучних 
кінцівок, а також запасні балони аналогічних 
розмірів, якщо це потрібно для забезпечення 
необхідних запасів на час усієї подорожі 

Нерадіоактивне медичне приладдя 
(включаючи аерозолі) 

Загальна кількість нетто кожного окремого 
виробу не повинна перевищувати 0,5 кг або 
0,5 л. 

Випускні клапани балончиків з аерозолем 
повинні бути захищені ковпачком або іншим 
належним засобом з метою запобігання 
самовільного випуску вмісту. 

Загальна кількість нетто нерадіоактивного 
медичного і туалетного приладдя 
(включаючи аерозолі) і незаймистих 
нетоксичних аерозолів для спортивних або 
побутових цілей не повинно перевищувати 2 



кг або 2 л (наприклад, 4 аерозольних 
балончика по 500 мл кожен) на одну особу. 

 
 

Стимулятори серцевого м'яза або інші 
медичні пристрої на радіоактивних 
ізотопах і радіоактивні фармацевтичні 
препарати, що містяться в тілі людини 

 

Стимулятори серцевого м'яза або інші 
пристрої на радіоактивних ізотопах, 
включаючи пристрої з живленням від літієвих 
батарей, імплантовані в тіло людини або 
прикріплені зовні, і радіоактивні 
фармацевтичні препарати, що містяться в 
тілі людини як наслідок лікування. 

Крісла-каталки, що приводяться в дію 
батареями, або інші аналогічні засоби 
пересування, що використовуються 
пасажирами з обмеженими 
можливостями для пересування в 
результаті інвалідності, погіршення 
стану здоров'я або похилого віку, або 
внаслідок тимчасової проблеми, що 
обмежує рухові здібності (наприклад, 
зламана нога) 

 

Необхідно отримати дозвіл авіакомпанії. 
Необхідно дотримуватися положень щодо 
упаковки, маркування і застосування інших 
заходів забезпечення безпеки, що містяться 
в Технічних інструкціях по безпечному 
перевезенню небезпечних вантажів по 
повітрю (Doc 9284). 

Портативні медичні електронні 
пристрої 

 

З дозволу авіакомпанії портативні медичні 
електронні (автоматичні зовнішні 
дефібрилятори, інгалятори, пристрої, що 
підтримують безперервне позитивний тиск в 
дихальних шляхах та ін.), що містять літій-
металеві або літій-іонні елементи або 
батареї, які перевозяться пасажирами в 
медичних цілях. 

Дозвіл авіакомпанії не потрібно для 
перевезення літій-металевих батарей, вміст 
літію в яких не перевищує 2 г, або літій-
іонних елементів або батарей, питома 
потужність яких не перевищує 100 Втч, а на 



перевезення запасних батарей обмеження 
відсутні. 

Пасажиру дозволяється перевозити не 
більше двох запасних батарей з вмістом 
літію понад 2 г, в разі літій-металевих 
батарей, і з питомою потужністю в ват-
годинах, що дорівнює 100 Втч, в разі літій-
іонних батарей. Запасні батареї повинні 
окремо захищатися таким чином, щоб 
виключалася можливість короткого 
замикання (наприклад, за допомогою 
розміщення в роздрібній упаковці, або 
обмотування стрічкою відкритих полюсів, або 
розміщення кожної батареї в окремому 
пластиковому мішку або захисному пакеті), і 
перевозитися тільки в ручній поклажі. Кожна 
встановлена або запасна батарея повинна 
відноситись до типу, який відповідає вимогам 
розділу 38.3 частини III Керівництва ООН з 
випробовувань і критеріїв.  

Літій-металеві батареї, вміст літію в яких 
перевищує 8г, або літій-іонні батареї, питома 
потужність яких перевищує 160 Втч, не 
дозволені до перевезення (ні у вигляді 
запасних батарей, ні в пристроях). 

Невеликий медичний або клінічний 
ртутний термометр 

                        

Один невеликий медичний або клінічний 
термометр, що містить ртуть, для особистого 
використання, тільки в багажі, що 
перевозиться у вантажному відсіку, і якщо він 
знаходиться в захисному футлярі. 

Вироби, що використовуються для догляду за одягом або тілом 

Туалетні приналежності (включаючи 
аерозолі) 

        

Загальна кількість нетто кожного окремого 
виробу не повинна перевищувати 0,5 кг або 
0,5 л. Термін "туалетні приналежності (в тому 
числі аерозолі)" включає такі предмети, як 
лаки для волосся, парфуми і одеколони. 

Випускні клапани балончиків з аерозолем 
повинні бути захищені ковпачком або іншим 
належним засобом з метою запобігання 
самовільного випуску вмісту. 

Загальна кількість нетто нерадіоактивного 
медичного і туалетного приладдя 
(включаючи аерозолі) і незаймистих 
нетоксичних аерозолів для спортивних і 



побутових цілей не повинна перевищувати 2 
кг або 2 л (наприклад, чотири аерозольних 
балончика по 500 мл кожен) на одну особу. 

 

 

 

 
 

Щипці для завивки волосся 

 

Щипці для завивки волосся, що містять 
вуглеводневий газ, одна шт. (1) на 
пасажира або члена екіпажу, за умови, що 
захисний ковпачок щільно прикриває 
нагрівний елемент.  Такі щипці для завивки 
волосся не повинні ні в якому разі 
використовуватися на борту ПС.  

Запасні газові балони для таких щипців 
не дозволяється перевозити ані в якості 
зареєстрованого багажу, ані в якості 
ручної поклажі. 

Вироби широкого вжитку 

Алкогольні напої 

 

Алкогольні напої в роздрібній упаковці, що 
містять від 24%, але не більше 70% 
алкоголю за об’ємом у ємності до 5л, 
загальна кількість нетто на одну особу не 
перевищує 5л (розповсюджується ТІЛЬКИ на 
товар, придбаний в Duty Free, повинен 
знаходитись в спеціальних запечатаних 
поліетиленових пакетах, які заборонено 
відкривати до посадки на літак та під час 
польоту). 

Незаймисті і нетоксичні аерозолі для 
спортивних або побутових цілей

 

Аерозолі категорії 2.2 без будь-якої 
додаткової небезпеки для використання в 
спортивних або побутових цілях, дозволені 
до перевезення тільки в зареєстрованому 
багажі. 

Загальна кількість нетто кожного окремого 
виробу не повинна перевищувати 0,5 кг або 
0,5 л. 

Випускні клапани балончиків з аерозолем 
повинні бути захищені ковпачком або іншим 
належним засобом з метою запобігання 
самовільного випуску вмісту. 



Загальна кількість нетто нерадіоактивного 
медичного і туалетного приладдя 
(включаючи аерозолі) і незаймистих 
нетоксичних аерозолів для спортивних або 
побутових цілей не повинна перевищувати 2 
кг або 2 л (наприклад, 4 аерозольних 
балончика по 500 мл кожен) на одну особу. 

 
 

Надійно упаковані патрони 

 

З дозволу авіакомпанії тільки в якості 
зареєстрованого багажу, надійно упаковані 
патрони (тільки ООН 0012 або 0014), що 
відносяться до категорії 1.4S, в кількості, що 
не перевищує за масою брутто 5 кг на одну 
особу для особистих цілей, за виключенням 
набоїв із розривними або запалювальними 
кулями . Норми провозу для кількох осіб не 
можна об'єднувати в одне або кілька 
вантажних місць. 

Безпечні сірники або запальнички для 
сигарет 

 

Одна невелика упаковка сірників або 
запальничка для цигарок, яка не містить 
неабсорбоване рідке паливо (за винятком 
зрідженого газу), призначені для особистого 
користування. 

Забороняється перевезення заправних 
балонів до запальничок і пристрої для 
дозаправки запальничок при собі, в 
зареєстрованому багажі або в ручній 
поклажі. 

Примітка: Перевезення «термосірників», 
запальничок типу «Blue flame» чи «Cigar» 
або запальничок, які працюють на літієвих 
батареях, не оснащених захисними 
кришками або засобами запобігання 
випадкової активації, заборонено при собі, 
в зареєстрованому багажі або в ручній 
поклажі. 

Запальнички факельного типу з 
попереднім змішуванням 

Запальнички факельного типу з попереднім 
змішуванням повинні бути забезпечені 
засобом захисту від самовільного 
приведення в дію. 

Не більше однієї запальнички на одну особу 
за умови, що вона призначена для 
особистого використання і не містить 



неабсорбоване рідке паливо (за винятком 
зрідженого газу). 

Запальнички факельного типу з 
попереднім змішуванням, без засобу 
захисту від самовільного приведення в 
дію заборонені до перевезення. 

Вироби, що виділяють тепло 

 

З дозволу авіакомпанії обладнання, яке 
приводиться в дію батареєю, і здатне до 
виділення надмірної кількості тепла, що 
може призвести до займання в разі 
спрацювання даного обладнання 
(наприклад, підводні ліхтарі високої 
інтенсивності), за умови, що елемент і 
батарея, які виділяють тепло, ізольовані 
один від одного за допомогою зняття  
елемента, батареї або іншого елемента 
(наприклад, запобіжника), що виділяє тепло. 
Всі зняті батареї повинні бути захищені від 
короткого замикання. 

Рюкзак з рятувальним спорядженням 
на випадок снігових лавин, що містить 
балон зі стисненим газом категорії 2.2 

 

З дозволу авіакомпанії на одну особу один 
рюкзак з рятувальним спорядженням на 
випадок снігових лавин, з піротехнічним 
спусковим механізмом, що містить не більше 
200 мг вибухової речовини категорії 1.4S. 
Рюкзак повинен упаковуватися таким чином, 
щоб спусковий механізм не міг бути 
випадково приведений в дію. Повітряні 
мішки, що знаходяться в рюкзаку, повинні 
бути обладнані клапанами скидання тиску. 

Невеликі балончики, вставлені в 
самонадувний індивідуальний 
рятувальний засіб, наприклад, 
рятувальний жилет або рятувальний 
куртка 

 

З дозволу авіакомпанії не більше двох 
невеликих балончиків з двоокисом вуглецю 
або іншим відповідним газом категорії 2.2 на 
одну особу, вставлених в самонадувний 
індивідуальний рятувальний засіб для цілей 
надування, плюс не більше двох запасних 
балончиків до нього. Самонадувний 
індивідуальний рятувальний засіб повинен 
бути упакований таким чином, щоб він не міг 
бути випадково приведений в дію. 

Невеликі балончики для інших 
пристроїв 

З дозволу авіакомпанії на одну особу не 
більше чотирьох невеликих балончиків з 
двоокисом вуглецю або іншим відповідним 
газом категорії 2.2, що не характеризується 
додатковою небезпекою. Водомісткість 



кожного балончика не повинна 
перевищувати 50 мл. 

Примітка. Прийнятне до двоокису вуглецю: 
газовий балончик водомісткістю 50 мл 
рівнозначний 28-грамовому балону. 

Портативні електронні пристрої для 
паління, що приводяться в дію 
батареями 

 

Портативні електронні пристрої для паління, 
що приводяться в дію батареями 
(наприклад, електронні цигарки, електронні 
тонкі цигрки, електронні сигари, електронні 
трубки, персональні випаровувачі, 
електронні системи подачі нікотину), можуть 
перевозитися пасажирами або членами 
екіпажу в салоні тільки для особистого 
використання. 

Запасні батареї повинні бути окремо 
захищені, щоб уникнути короткого замикання 
і перевозитися тільки в ручній поклажі. 

Вміст літію в батареях не повинно 
перевищувати 2 г, а питома потужність літій-
іонних батарей - 100 Втч. 

Тип батарей і елементів повинен відповідати 
вимогам кожного випробування, наведеного 
в Керівництві ООН з випробовувань і 
критеріїв, частина III підрозділ 38.3. 

Заряджання пристроїв і / або батарей на 
борту повітряного судна забороняється. 

Портативні електронні пристрої 
(включаючи медичні пристрої) для 
особистого використання, що містять 
літій-металеві або літій-іонні 
елементи, або батареї 

 

Портативні електронні пристрої (годинники, 
калькулятори, фотоапарати, мобільні 
телефони, портативні комп'ютери, 
відеокамери тощо.), що містять літієві або 
літій-іонні елементи, або батареї, слід 
перевозити в якості ручної поклажі. 

Якщо пристрій перевозиться в 
зареєстрованому багажі, необхідно вжити 
заходів щодо запобігання їх самовільного 
приведення в дію. 

Запасні батареї повинні окремо захищатися 
таким чином, щоб виключалася можливість 
короткого замикання, і перевозитися тільки в 
ручній поклажі. 

Батареї та елементи повинні відноситись до 
типу, який відповідає вимогам проходження 
кожного випробування, викладеного в 



підрозділі 38.3 частини III Керівництва ООН з 
випробовувань і критеріїв. 

Для перевезення портативних електронних 
пристроїв, що містять літій-іонні батареї, і 
запасних літій-іонних батарей з питомою 
потужністю в ват-годинах в 100 Втч, але не 
перевищуючих 160 Втч, необхідний дозвіл 
авіакомпанії. Не більше двох окремо 
захищених запасних батарей на одну особу. 

 

 

 

Паливні елементи 
 

 

Тип, ємність, перевезення та маркування 
паливних елементів, які використовуються 
для живлення переносних електронних 
пристроїв (годинники, калькулятори, 
фотоапарати, мобільні телефони, портативні 
комп'ютери, відеомагнітофони та ін.), а також 
запасних касет паливних елементів повинні 
відповідати положенням, що містяться в Doc 
9284 

Сухий лід 

 

                         

З дозволу Авіакомпанії сухий лід в кількості 
не більше 2,5 кг на одну особу при 
використанні його для охолодження 
швидкопсувних продуктів, на які не 
поширюються положення Doc 9284, за 
умови, що вантажне місце допускає вихід 
газоподібного двоокису вуглецю. При 
перевезенні в зареєстрованому багажі на 
кожне вантажне місце повинно наноситися 
маркування: 

a) "СУХИЙ ЛІД" або "ДВООКИС ВУГЛЕЦЮ 
ТВЕРДИЙ"; 

b) вага нетто сухого льоду або відмітка про 
те, що чиста вага становить 2,5 кг або 
менше. 



Ртутний барометр або термометр 

 

З дозволу авіакомпанії тільки в ручній 
поклажі ртутний барометр або ртутний 
термометр, що перевозиться представником 
урядового бюро погоди або аналогічного 
офіційного органу. 

Барометр або термометр повинен бути 
упакований в міцний зовнішній пакувальний 
комплект, що містить герметичний 
внутрішній вкладиш або мішок з міцного 
непроникного або проколостійкого матеріалу, 
який не пропускає ртуть і запобігає витоку 
ртуті з вантажного місця незалежно від його 
положення. 

Прилади, що містять радіоактивний 
матеріал 

 

 

З дозволу авіакомпанії в якості ручної 
поклажі або зареєстрованого багажу, 
прилади, що містять радіоактивний матеріал 
з активністю не більше граничних значень, 
встановлених в Doc 9284 (наприклад, прилад 
контролю отруйних речовин і / або 
швидкодіючий контрольний пристрій 
сигналізації і впізнання), надійно упаковані і 
не містять літієвих батарей, при перевезенні 
штатними співробітниками Організації по 
забороні хімічної зброї під час офіційних 
поїздок. 

Енергозберігаючі електричні 
лампочки 

                        

Енергозберігаючі електричні лампочки, 
призначені для особистого або домашнього 
використання, коли вони знаходяться в 
роздрібній упаковці. 

Пермеаметри, що використовуються 
для калібрування приладів контролю 
якості повітря 

Пермеаметри, що використовуються для 
калібрування приладів контролю якості 
повітря, дозволяються до перевезення в 
зареєстрованому багажі та повинні 
відповідати вимогам положень, що містяться 
в документі Doc 9284. 



Портативне електронний обладнання, 
що містить батареї непроливного типу 

Обладнання повинно відповідати вимогам 
наступних положень, що містяться в 
документі Doc 9284: 

a) напруга батареї не повинна перевищувати 
12 В, а питома потужність становити не 
більше 100 Втч; 

b) обладнання повинно бути захищене від 
самовільного приведення в дію або батарея 
повинна бути від'єднана, а відкриті полюса - 
ізольовані. 

Запасні батареї непроливного типу 

Батареї повинні відповідати вимогам 
наступних положень, що містяться в 
документі Doc 9284: 

a) напруга батареї не повинна перевищувати 
12 В, а питома потужність становити не 
більше 100 Втч; 

b) батарея повинна бути захищена від 
короткого замикання за допомогою 
ефективної ізоляції відкритих полюсів; 

c) не більше двох індивідуально захищених 
батарей на одну особу. 

Двигуни внутрішнього згоряння або 
двигуни на паливних елементах 

Двигун повинен відповідати вимогам 
положень, що містяться в документі Doc 
9284. 

Неінфекційні експонати 
Неінфекційні експонати повинні відповідати 
вимогам положень, що містяться в документі 
Doc 9284. 

Ізольовані пакувальні комплекти, що 
містять охолоджений рідкий азот 

Повністю абсорбовані в пористому матеріалі, 
що містять тільки безпечні предмети. 

Пристрої забезпечення безпеки 

Пристрої забезпечення безпеки, такі 
як аташе-кейси, ящики або сумки для 
зберігання готівки, що містять 
небезпечні вантажі як частина даного 
обладнання, наприклад літієві батареї 
або піротехнічний матеріал. 

З дозволу авіакомпанії, тільки в якості 
зареєстрованого багажу, якщо дане 
устаткування відповідає специфікаціям, 
наведеним в Doc 928. 



Засоби самооборони, такі як газові 
балончики, перцеві спреї та т.п., що 
містять подразнюючі та нервово 
паралітичні речовини 

Заборонено перевозити при собі, в 
зареєстрованому багажі або в ручній 
поклажі. 

Зброя електрошокова, що містить 
вибухові речовини, стиснені гази, 
літієві батареї тощо 

Заборонено перевозити при собі, в 
зареєстрованому багажі або в ручній 
поклажі. 

 
 
УВАГА! Цей перелік слід використовувати тільки в якості прикладу того, що 

дозволено і що заборонено до перевезення в багажі пасажирів або членів екіпажу. 
Небезпечні вантажі, які не включені до цього переліку, заборонені до перевезення 
пасажирами та членами екіпажу на борту повітряного судна. 


