
Заборонені/дозволені 
до приймання та перевезення 
відправлення:

Продукти 
харчування

Заборонено Дозволено

продукти харчування, що 
вимагають спеціального 
температурного режиму 
або з терміном придатно-
сті до 5 діб (строки збері-
гання повинні бути вказані 
на упаковці), охолоджені 
або заморожені продукти, 
молочні продукти,
ягоди

Грошові 
кошти/знаки

грошові кошти/знаки, зокре-
ма іноземна валюта, цінні 
папери, банківські золоті 
зливки

Вогнепальна 
зброя та � 
частини

боєприпаси, холодна зброя, 
предмети, що імітують 
вогнепальну, холодну зброю, 
пневматичну зброю та інші 
предмети спеціально призна-
чені для нападу та оборони 
(кастети, стилети, балончи-
ки з рідиною паралітичної 
д�, порох тощо)

Лікарські та 
наркотичні 
засоби

овочі, фрукти та зелень, які 
дозволені до перевезення та 
запаковані відповідно до Стан-
дарту якісного пакування Нової 
пошти та за умови, що зазначені 
види рослин не походять 
з місцевостей, де оголошено 
особливий карантинний режим

- медичні вироби, біологічно 
активні добавки/дієтичні засоби, 
косметичні засоби, які замов-
ляються клієнтами онлайн в 
аптеках/аптечних супермаркетах/ 
тощо;
- відправлення, які не відно-

сяться до лікарських засобів і не 
потребують спеціальних темпе-
ратурних умов;
- біологічний матеріал людини 
у формі мазка (у тому числі з 
ротової порожнини);
- медичні, антисептичні, дезінфі- 
куючі та миючі засоби з вмістом 
спирту до 70% включно в 
пластиковій та металевій тарі 
ємністю не більше 10 л 

- лікарські засоби, які
потребують особливих
умов зберігання та переве-
зення  (в тому числі пере-
кис водню), спирт етило-
вий, ветеринарні імунобіо-
логічні засоби
- психотропні речовини і
прекурсори, включені Комі-
тетом з контролю за нарко-
тиками при МОЗ до перелі-
ку наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів, що
підлягають спеціальному
контролю відповідно до
законодавства

https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/packaging_rules_1.pdf


Пероксиди 
водню

у будь-яких концентраціях 
чи тарі

Заборонені/дозволені 
до приймання та перевезення 
відправлення:

Тварини, комахи, 
рештки тварин, 
прах людини, 
необроблене хутро 

Канцерогени

Лампи, 
світильники

Акумулятори 
всіх типів

нові акумулятори, клеми яких 
закриті заводськими пластико-
вими кришками (як в заводсько-
му пакуванні, так і без), тільки 
з/до вантажних відділень або 
з/до адреси

речовини з маркуванням 8-го та 
9-го класів небезпеки за винят-
ком кислот (незалежно від
концентрац�) та речовин, у складі 
яких є будь-яка кількість кислоти, 
пероксиду водню чи іншої хіміч-
ної сполуки з окислювальними
властивостями

заборонено відправляти 
у будь-якому вигляді 

азбест та вироби з нього 
(труби, шифер, листи 
тощо), токсичні речовини

люмінесцентні лампи та 
інші вироби, які містять 
у своєму складі ртуть

будь-які акумулятори, що 
були у використанні

Балони/
картриджі/
вогнегасники

заповнені рідиною/газами 
(пропаном, бутаном, ізобу-
таном та іншими горючими 
газами) балони, картриджі, 
вогнегасники

порожні картриджі, балони зі 
знятою запірною арматурою (без 
вентиля)

Заборонено Дозволено

світильники без ламп



Заборонені/дозволені 
до приймання та перевезення 
відправлення:

Кислоти 

Піротехнічні 
вироби

Ємності 
з рідинами

заборонено відправляти 
у будь-якому вигляді 

у будь-яких концентраціях 
чи тарі, в тому числі речови-
ни, у складі яких є будь-яка 
кількість кислоти, перокси-
ду водню чи іншої хімічної 
сполуки з окислювальними 
властивостями (незалежно 
від концентрац�)

- з наявністю на етикет-
ці/наклейці виробника
знаків небезпеки класів
з 1-го по 7-й включно;
- без етикетки/наклейки
виробника з інформацією
про назву речовини, 
характеристики та умови
зберігання, а також при
наявності слідів здертя або 
переклеювання чи наклею-
вання поверх заводських
інших етикеток та знаків
небезпеки;
- при відсутності(по-
шкодженні) зв’язків між
контрольним кільцем на
горловині та кришкою
ємності (пломби);
- що мають сліди підтікання,
неприємний запах;
- що містять високооктано-
ві кисневмісні домішки
(хімічні сполуки, які дода-
ються до бензину);
- замотані в гофрокартон,
непрозорі плівку, скотч чи
інші обгорткові матеріали
або запаковані у коробки
(окрім упаковки підприєм-
ства-виробника з інформа-
цією про назву речовини та 
 характеристики)

наступні хімічні речовини з 
маркуванням 2-го та 3-го класів 
небезпеки у тарі/упаковці вироб-
ника:
- фарби: в металевих ємностях
об'ємом не більше ніж 10 л (без
обмеження по кількості);
- аерозолі та спреї: балончики
з фарбами, побутовими, будівель-
ними, косметичними засобами та
автомобільною хімією ємністю
до 1000 мл; 
- медичні, антисептичні, дезінфі-
куючі та миючі засоби з вмістом
спирту до 70 % включно у пласти-
ковій та металевій тарі ємністю не 
більше 10 л;
- парфуми та косметичні вироби
з вмістом спирту до 70 % у скля-
ній та пластиковій тарі;
- алкогольні напої з вмістом
спирту до 70 % у скляній та іншій
тарі ємністю не більше 5 л;
- автомобільні (моторні, трансмі-
сійні) мастила без обмеження
об'єму тари

Заборонено Дозволено



Класифікація 
та маркування відправлень

Вибухові матеріали 
та речовини (клас 1)

Гази* (клас 2)

Корозійні та їдкі речовини 
і вироби, що містять ці 
речовини (клас 8)

Інші небезпечні речовини 
і вироби (клас 9)

*У разі, якщо символи на наведених у даній таблиці знаках небезпеки будуть зображені в інших геометричних фігурах (трикутник, 
квадрат тощо) або цифрові позначки на знаках будуть відрізнятися від наведених у таблиці, даний вантаж так само вважати 
небезпечним та забороненим для перевезення.

Легкозаймисті 
рідини (клас 3)

Речовини, здатні 
до самозаймання (клас 4)

Речовини, 
що окислюють (клас 5)

Радіоактивні 
матеріали (клас 7) 

НЕБЕЗПЕЧНІ 
ВАНТАЖІ

МАРКУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ВАНТАЖІВ

МАРКУВАННЯ ДОПУЩЕНИХ 
ДО ПРИЙМАННЯ ВАНТАЖІВ

ДОПУЩЕНІ ДО ПРИЙМАННЯ 
ВАНТАЖІ




