
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ: 

 
1. Легкозаймисті гази, незаймисті і нетоксичні гази (рідкі кріогенні гази), токсичні 

гази.  
Наприклад: гази в будь-якій упаковці, ємності з аерозолями, запальнички, заправні 
балончики, вогнегасники тощо.  

2. Гази стиснені та скраплені для побутового і промислового використання.  
Наприклад: пропан-бутан, азот, неон, аргон, кисень, хлор тощо.  

3. Легкозаймисті рідини.  
Наприклад: бензин, гас, ацетон, метанол, метиловий ефір, гальмівна рідина, 
сірковуглець, ефіри, органічні розчинники, всі види клеїв та герметиків, що містять 
легкозаймисті (самозаймисті) компоненти, парфуми, одеколони, лак для нігтів, 
лакофарбові вироби, фарби, засоби для чищення, лосьйони косметичні, порожні 
ємності від палива тощо. 

4. Займисті тверді речовини та речовини, що схильні до самочинного займання.  
Наприклад: калій, натрій, кальцій металічний, їх сплави, кальцій фосфористий, 
фосфор білий, жовтий та інші речовини, віднесені до займистих твердих речовин, 
нітроцелюлоза, бенгальські вогні, зразки вугілля, зразки пелет, зразки дров, магній, 
будь-які металеві порошки тощо. 

5. Отруйні та сильнодіючі речовини в будь-якому фізичному стані незалежно від 
форми та якості їх упаковки.  
Наприклад: бруцин, нікотин, стрихнін, формалін, антифриз, етиленгліколь, ртуть, 
ціанисті препарати, циклон, ціанплав та речовини з подібними властивостями тощо. 

6. Їдкі та корозійні речовини.  
Наприклад: соляна, сірчана, азотна кислоти; калієві, натрієві луги; хлорне вапно, 
електроліт акумуляторний та речовини з подібними властивостями, хімічні 
речовини для видалення лаків і фарб з покритої ними поверхні. 

7. Радіоактивні речовини і матеріали будь-якого ступеня потенційного ризику, 
форми виготовлення чи фізичного стану та фізичних властивостей.  
Наприклад: ізотопи для цілей діагностики і лікування, головки дефектоскопів, 
прилади гамма каротажу тощо. 

8. Інші небезпечні вантажі.  
Наприклад: макуха, добриво, сухий лід, азбест, оцет, намагнічені матеріали, 
двигуни внутрішнього згоряння, газонокосарки, лiтiєві і металеві батареї (не в 
складі обладнання, ємністю більше за 100 Ватт-годин, акумулятори (не сухі), сеґвеї, 
електромобілі, електромотоцикли, гіроскутери, гіроборди, подушки безпеки, 
дихальні апарати, балони під тиском, бензопили, а також кондиціонерне, 
комп’ютерне, стоматологічне, бурове, холодильне обладнання, що містить 
холодоагенті гази і рідини тощо. 
 
 
 

Обмеження по прийманню
до транспортування окремих
категорій товарів



 
НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ, згідно з чинним законодавством та 
внутрішніми документами, товари та предмети, що відносяться до наступних 
категорій: 
 

9. Вживані особисті речі (одяг, взуття) в брудному стані. Колишні у використанні 
автомобільні, авіаційні тощо. запчастини. 

10. Печатки, автомобільні номерні знаки. 
11. Живі тварини і рослини. Хутро, шкури, опудала тварин, пір’я, слонова кістка і 

вироби з неї. Порнографічні матеріали, контрафактна і фальсифікована 
продукція, відправлення  
адресовані отримувачам, що підпадають під дію:  

 антитерористичних директив Європейського Союзу 2580/2001 та 
881/2002   

 міжнародних санкційних переліків: ООН, ЄС, США.   
12. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені 

ДСКН до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до 
законодавства. 

13. Браконьєрське приладдя.  
Наприклад: електроловильні системи (електровудки), монониткові 
(волосінні) сітки, мисливськи капкани тощо. 

14. Метали та металобрухт.  
Наприклад: рідкоземельні метали в чистому вигляді, у сумішах або сплавах, 
феросплави, токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, 
ошурки, злитки з нержавіючої сталі і чорних металів для переплавлення, мідні 
сплави, неопрацьований свинець, нікель, необроблене олово, нікелевий порошок, 
вольфрам, магній, молібден, тантал, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, 
марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій, реній, 
талій, нікель, олово, металокераміка і вироби з них, штейни кобальтові та інші 
проміжні продукти металургії кобальту. 

15. Товари, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД, які 
переміщуються/пересилаються (імпортуються) на адресу громадян, крім 
продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кілограмів в упаковці 
виробника. 

16. Зразки, якщо відправником є фізична особа. 
17. Інфекційні речовини, тобто речовини, що містять патогенні організми, що 

викликають захворювання людей або тварин. 
Наприклад: мікроорганізми (включаючи бактерії, віруси, рикетсії, паразити, 
грибки), інфекційні агенти, такі як пріони, вакцини, медичні і клінічні відходи, біо-
зразки тощо. 

18. Готівкові гроші (купюри, монети), банківські картки (незалежно, дебетові або 
кредитні), цінні папери, чеки, чекові книжки, облігації, лотерейні білети тощо.  

19. Дорогоцінні метали, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, ювелірні вироби.  
Наприклад: золото, срібло, метали платинової групи у виробах або в необробленому 
вигляді, алмази, рубіни, перли, аметисти, бірюза, агати тощо. 

20. Вогнепальна зброя усіх видів, її частини і боєприпаси до неї, макети зброї, її 
повнорозмiрнi моделi та точнi копiї, пневматична зброя, холодна зброя та інші 
предмети, спеціально призначені для нападу та оборони, електронно-
променева зброя усіх видів, електрошокові пристрої всіх видів.  
Наприклад: кулемети, пневматичні рушниці, кулі, шаблі, мисливські ножі, нунчаки, 
кастети, балончики з рідиною паралітичної дії, лазерні гармати, електрошокери 
тощо.  

21. Вибухові речовини, сполуки, споряджені ними предмети, засоби підриву.  
Наприклад: тротил, порох, капсулі-детонатори, електродетонатори, шнури 
вогнепровідні та детонаційні, боєприпаси, саморобні вибухові суміші, ракети 
сигнальні і освітлювальні, фальшфеєри, димопатрони, шашки посадочні, сірники 



термітні, сірники підривника, петарди залізничні, вогні бенгальські, вогні 
феєрверку, люсткугелі, вироби піротехнічні побутові та подібні до них предмети і 
саморобні засоби та вироби, газові балончики, що містять нервово-паралітичні, 
сльозоточиві, отруйні та сильнодіючі гази тощо. 

22. Товари військового призначення та подвійного використання.  
Наприклад: екрануючі матеріали, які поглинають радіоелектронне випромінювання, 
телекомунікаційне обладнання з кодуванням сигналу з боку користувача, системи 
виявлення та визначення місця розташування, снайперські приціли, коліматори, 
тепловізери, прилади нічного бачення тощо. 
 

ТОВ «НП ГЛОБАЛ» ТАКОЖ НЕ ПРИЙМАЄ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ: 
 

23. Документи, вантажі, що відправлені на адресу іноземних судів, банків, виконавчих 
служб, в поштові скриньки (PO BOX). 

24. Відправлення, транспортування яких заборонено законами або місцевими органами 
влади будь-якої країни, в яку або через яку може слідувати відправлення. 

25. Особисті речі при умові, що відправник та одержувач є однією особою. 
26. Підакцизні товари.  

Наприклад: спирт, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, нафтопродукти, 
тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача 
з електронним управлінням, рідини, що використовуються в електронних сигаретах  
тощо. 

27. Антикваріат (у т.ч. антикварні книги), вироби віком старше 100 років, твори 
мистецтва оригінального походження (не копії), рідкісні ордени та медалі, що 
належать до культурних цінностей.  
Наприклад: картини, ікони, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, колажі 
та аналогічні декоративні зображення; гравюри, естампи та літографії; скульптури і 
статуетки з будь-якого матеріалу; марки поштові або гербові, поштові канцелярські 
предмети (гербовий папір); колекції та предмети колекціонування із зоології, 
ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, 
палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес;  предмети, які є 
національною, історичною або культурною цінністю, яка визначається 
законодавством країн імпорту і експорту. 
 

28. Людські останки, людські органи, людські тканини, прах, ДНК-тести. 
 

29. Лікарські засоби. Біологічно активні добавки (БАДИ). 
30. Носії інформації із закритим доступом для зчитування (диски, ноутбуки або 

флешки з кодом доступу). Спеціальні технічні засоби негласного отримання 
інформації (наприклад, засоби прослуховування).  

31. Непромарковані контейнери, які містять рідини, порошки чи мають інший вміст 
без чіткої вказівки її складу та призначення. 

32. Насіння і посівний матеріал.  
Наприклад: насіннєвий матеріал сільськогосподарських культур, картоплі, 
садивного матеріалу, плодових, лісових і декоративних культур та зрізу квітів з 
країн розповсюдження карантинних організмів (шкідники, хвороби рослин і 
бур’яни).  

33. Необроблена деревина. 
34. Відправлення, що відправляються на адресу іноземних інтернет-магазинів*. 
35. Індивідуально узгоджується відправка товарів, які мають особливі вимоги до 

пакування або транспортування (вимагають спеціального температурного 
режиму, не підлягають рентген- огляду, монітори діагоналлю більше за 37 
дюймів тощо.), та деяких небезпечних або горючих матеріалів за наявності 
паспорту безпеки. 

36. Зразки ґрунту. 
37. Товари, що містять та/або частиною яких є GPS (Глобальна система 

місцевизначення) трекери. 



38. Будь-які продукти харчування від фізичної особи, які відправляються з України.  
39. Юридичні особи можуть здійснювати відправки продуктів харчування при наявності 

всіх необхідних документів та сертифікатів на продукти. 
40. Автомобільні шини (гума). 

 
*Відправлення, що надсилаються в іноземні інтернет-магазини, приймаються за умови 
оплати послуг доставки, митного оформлення та інших витрат, якщо інтернет-магазин 
відмовиться сплачувати митне оформлення. Будь ласка, перед передачею відправлення 
на доставку, проконсультуйтесь з інтернет-магазином щодо процесу повернення та 
митного оформлення Вашого відправлення. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
**Одержувачі повинні досягти повноліття відповідно до законодавства країни отримання. 
Відправлення, що надсилаються на одержувачів, що не досягли повноліття відповідно до 
законодавства країни отримувача, приймаються за умови попереднього узгодження 
можливості такої відправки. Будь ласка, перед передачею відправлення на доставку, 
проконсультуйтесь з контакт-центром. 
 
 


