Відправлення, що заборонені до транспортування
Готівкові гроші, банківські картки, цінні папери, чеки, чекові книжки, облігації, лотерейні білети
Оригінали документів, що посвідчують особу; печатки; автомобільні номерні
знаки
Парфуми
Предмети, що містять акумулятори чи батареї. Наприклад: телефон, ноутбук.
універсальні мобільні батареї (ПауерБанк), дитячі іграшки
Підакцизні товари, IQOS
Носії інформації з закритим доступом для зчитування (диски, ноутбуки або
флешки з кодом доступу)
Вантажі медичного призначення, лікарські засоби і зразки. БАД. Вітаміни
Ювелірні вироби, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали
Витвори мистецтва та предмети, які є національною, історичною чи культурною цінністю
Вогнепальна зброя, їі складові, боєприпаси; пневматична, холодна, електронно-променева зброя, електрошокові пристрої; браконьєрське приладдя
Вибухові речовини, їх сполуки та складові
Небезпечні або горючі матеріали
Живі тварини та рослини. Хутро, шкури тварин, опудала тварин, птахів, комах,
слонова кістка та вироби з них
Людські останки, органи, тканини; прах
Наркотичні та психотропні речовини
Контрафактна, фальсифікована продукція
Порнографічні матеріали
Метали та металобрухт
Необроблена деревина
Насіння, посівний матеріал, проби ґрунту, мінерали, зразки
Телекомунікаційне, телевізійне, електронне, радіоелектронне обладнання
Товари подвійного призначення, що підлягають експортному контролю
Вантажі, ввезення яких заборонено законами або місцевими органами
будь-якої країни, в яку або через яку може слідувати відправлення
Вантажі, відправлені на адресу іноземних судів, банків, виконавчих служб, у
поштові скриньки
Інші небезпечні вантажі
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Предмети, відправка яких узгоджується*
*Відправник самостійно узгоджує всі питання, пов’язані з можливістю отримання відправлення, з особою, яка його отримує і має надати всі дозвільні документи на вимогу контролюючих органів країни, в яку прямує відправлення.
Такі відправлення вимагають наявності транспортної накладної, інвойса, що
вичерпно описує вміст відправлення та його вартість (додатково можуть знадобитись інші документи — висновок міністерства культури, паспорт безпеки,
гемолагічний висновок тощо).

Харчові продукти
Косметика
Технічні креслення. Рекламні та навчальні фільми
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Забороняється надсилати:
1. Оригінали документів, що посвідчують особу. Наприклад: паспорт (в тому числі
внутрішній, службовий, біометричний, дипломатичний, закордонний, тимчасовий, колективний, сімейний паспорт, а також паспорт моряка і паспорт іноземного
громадянина), посвідчення члена екіпажу, свідоцтво на повернення, тимчасове
посвідчення особи, водійське посвідчення, посвідчення особи без громадянства
для виїзду за кордон, вид на проживання, міграційна карта, посвідчення біженця,
проїзний документ біженця, військовий квиток, посвідчення особи військовослужбовця, свідоцтво про народження, оригінали трудових книжок, дозволів на носіння
зброї.
2. Підакцизні товари. Наприклад: спирт, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби,
IQOS, нафтопродукти і т. д.
3. Парфуми.
4. Предмети що містять акумулятори чи батареї. Наприклад: телефон, ноутбук. універсальні мобільні батареї (ПауерБанк), дитячі іграшки.
5. Готівкові гроші (купюри, монети), банківські картки (незалежно, дебетові або кредитні), цінні папери, чеки, чекові книжки, облігації, лотерейні білети тощо.
6. Дорогоцінні метали, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, ювелірні вироби.
Наприклад: золото, срібло, метали платинової гpyпи y виробах або в необробленому вигляді, алмази, рубіни, перли, аметисти, бірюза, агати і т.д.
7. Антикваріат (y т. ч. антикварні книги), вироби віком понад 50 років, твори мистецтва оригінального походження (не копії). 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, мінералогіі, анатомії або
такі, що становлять історичний, археологічний, палеантологічний, етнографічний
чи нумізматичний інтерес; предмети, які є національною, історичною або культурною цінністю, яка визначається законодавством країн імпорту та експорту.
8. Вогнепальна зброя усіх видів, ії частини і боєприпаси до неї, макети зброї, її повнорозмірні моделі та точні копії, 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 діі, лазерні гармати, електрошокери і т. д.
9. Вибухові речовини, сполуки, споряджені ними предмети, засоби підриву. Наприклад: тротил, порох, капсулі-детонатори, електродетонатори, шнури вогнепровідні
та детонаційні, боєприпаси, саморобні вибухові суміші, ракети сигнальні та освітлювальні, фальшфеєри, димопатрони, шашки посадочні, сірники термітні, сірники
підривника, петарди залізничні, вогні бенгальські, вогні феєрверку, люскугелі,
вироби піротехнічні побутові та подібні до них предмети і саморобні засоби та
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вироби, газові балончики, ща містять нервово-паралітичні, сльозоточиві, отруйні та
сильнодіючі гази і т. д.
10. Легкозаймисті гази, не займисті та нетоксичні гази (рідкі криогенні гази), токсичні
гази. Наприклад: гази в будь-якій упаковці, ємності з аерозолями, запальнички, заправні балончики, вогнегасники і т.д.
11. Гази стиснені та скраплені для побутового і промислового використання. Наприклад:
пропан-бутан, азот, неон, аргон, кисень, хлор і т. д.
12. 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, духи, одеколони, лак
для нігтів, лакофарбові вироби, фарби, засоби для чищення, лосьйони косметичні,
порожні ємності від палива тощо.
13. Займисті тверді речовини та речовини, що схильні до самочинного займання, Наприклад: калій, натрій, кальцій металічний, іх сплави, кальцій фосфористий, фосфор
білий, жовтий та інші речовини, віднесені до займистих твердих речовин, нітроцелюлоза, бенгальські вогні, зразки вугілля, зразки пелет, зразки дров, магній, будьякі металеві порошки і т,д.
14. 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 і т.д.
15. Їдкі та корозійні речовини, Наприклад; соляна, сірчана, азотна кислоти; калієві, натріеві луги; хлорне вапно, електроліт акумуляторний та речовини з подібними властивостями, хімічні речовини для видалення лаків і фарб з покритої ними поверхні.
16. Радіоактивні речовини і матеріали будь-яких ступенів потенційного ризику, форми
виготовлення чи фізичного стану та фізичних властивостей. Наприклад: ізотопи для
цілей діагностики і лікування, головки дефектоскопів, прилади гамма-каротажу і т. п.
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, біозразки і т. д.
18. Товари військового призначення та подвійного використання: екрануючі матеріали,
які поглинають радіоелектронне випромінювання, телекомунікаційне обладнання
з кодуванням сигналу з боку користувача, системи виявлення і визначення місця
разташування, снайперські приціли, коліматорні, тепловізори, прилади нічного бачення і т. п. Військова форма предмети екіпіровки і т.п.
19. Печатки, автомобільні номерні знаки.
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20. Живі тварини і рослини. Хутро, шкури, опудала тварин, пір`я, слонова кістка і вироби з неї. Порнографічні матеріали, контрафактна і фальсифікована продукція.
21. Людські останки, людські органи, людські тканини, прах.
22. Наркотичні засоби, психотропні речовини, іх аналоги і прекурсори, включені ДСКН
до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, іх аналогів і прекурсорів,
що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства.
23. Лікарські засоби. Біологічно активні добавки (БАДИ).
24. Носії інформації із закритим доступом для зчитування (диски, ноутбуки або флешки
з кодом доступу). Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформаціі (наприклад засоби прослуховування).
25. Браконьєрське приладдя. Наприклад: електроловильні системи (електровудки),
монониткові (волосінні) сітки, мисливськи капкани і т. д.
26. Непромарковані контейнери, які містять рідину без чіткоі вказівки ії складу та призначення.
27. Насіння і посівний матеріал. Наприклад: насіннєвий матеріал сільськогосподарських культуp, картоплі, садивного матеріалу, плодових, лісових і декоративних
культур та зрізу квітів з країн розповсюдження карантинних організмів (шкідники,
хвороби рослин і буp’яни).
28. Метали та брухт. 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.
29. Необроблена деревина.
30. Інші небезпечні вантажі. Наприклад; макуха, добриво, сухий лід, азбест, оцет, намагнічені матерІали, двигуни внутрішнього згорання, газонокосарки, літієві і металеві батареї (не в складі обладнання, ємністю понад за 100 Ват-годин, акумулятори
(не сухі), сігвеї, 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 і т. п.
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