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Військове спорядження, вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, холодна зброя та інші 
предмети спеціально призначені для нападу та оборони (ножі, кастети, стилети, балон-
чики 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

Cтиснені гази, аерозолі, вибухові, легкозаймисті, токсичні, окислюючі, агресивні або інші 
небезпечні речовини (дезодоранти, боєприпаси, феєрверки, паливо, бензин, відбілю-
вачі, миючі засоби, духи, пестициди, клеї)

Підроблені товари або будь які 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 підакцизні товари

Предмети непристойного та аморального змісту

Спиртні напої та інші вироби з вмістом 
алкоголю

Банківські картки, гроші, вироби з золота, 
сріб ла та дорогоцінних металів

Харчові продукти тваринного походження 

Ліки, вітаміни та вітамінні комплекси

Насіння і посадковий матеріал

Магніти

Радіоактивні речовини

Батареї, акумулятори

Запальнички, тверді легкозаймисті  
речовини (сірники, ладан, тощо)

ПРИМІТКА

Обмеження по продуктах харчування:

Дозволено пересилати продукти харчування 
тривалого зберігання у фабричній упаковці 
(окрім продуктів тваринного походження), при 
цьому загальна вага продуктів харчування не 
може перевищувати 10 кг в одному МПВ.

В Канаду дозволено пересилати лише цукерки 
та шоколад вагою до 2 кг в одному МПВ.

В США заборонено пересилати продукти хар-
чування.

Обмеження по батареях:

Дозволено перевозити електронні пристрої 
або обладнання із вмонтованими літієво-іон-
ними батареями. Забороняється перевезен-
ням батарей окремо. Пристрої чи обладнання 
з батареями повинні бути упаковані в окреме 
МПВ. Дозволяється перевезення кількох при-
строїв чи обладнань з батареями в одному 
МПВ, проте не дозволяється додавати інші 
предмети (одяг, особисті товари, продукти, 
тощо.) Перевозити батареї, що не перезаряд-
жаються (АА, ААА, 9V, тощо), а також пристрої, 
що містять такі батареї не дозволяється. 

Дане обмеження не стосується відправлень в 
Білорусь, Молдову, Німеччину, Польщу, Росію.


