

ВІДПРАВЛЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
гроші (монети, готівка, валюта, чеки, кредитні картки і т.д.)



цінні папери, чеки, чекові книжки, облігації



оригінали паспортів, посвідчень особи, трудових книжок, військових білетів, дипломів,

свідоцтв (про народження, смерть, шлюб), дозвілів на носіння зброї і т.д.


ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали



вогнепальна зброя, її складові, боєприпаси



вантажі, що вимагають спеціального температурного режиму



вантажі відправлені на адресу іноземних судів, банків, виконавчих служб, у поштові скриньки



небезпечні або горючі матеріали:

- бенгальські вогні
- гази в будь-якій упаковці, перцевий і сльозоточивий газ в тому числі
- горючі рідини, парфуми, одеколони, лаки для нігтів і т.д.
- нафтопродукти, будь-який вид палива і порожні ємності від нього, зразки бункерного масла (для
аналізів), вугілля, пеллет, дров, нафтопродуктів
- хімічні речовини (порошок чи рідина)
- лакофарбові вироби, фарби та розчинники до них
- радіоактивні матеріали
- антикорозійні речовини
- очищувачі труб
- речовини багаті киснем
- ємності з аерозолями


живі тварини та продукти тваринного походження



рослини, продукти рослинного походження (наприклад, рослинне масло)



алкогольні напої



безалкогольні напої, рідини



антикваріат (в т.ч. антикварні книги), витвори мистецтва, предмети, які є національною,

історичною чи культурною цінністю, що визначається законодавствами країн імпорту та експорту


азбест



хутро, шкури тварин, опудала тварин, птахів, комах



оцет



тютюн та тютюнові вироби



наркотичні речовини



порнографічні матеріали



продукти, що швидко псуються



продукти харчування відправлені від фізичних осіб



вантажі медичного призначення, медичні препарати і зразки відправлені від фізичних осіб



холодильне обладнання



автомобільні номерні знаки



людські останки, прах



особисті речі (одяг, взуття, постільна білизна, іграшки, що були у використанні тощо)



військова амуніція



носії інформації із закритим доступом для зчитування: ноутбуки, диски, флешки з кодом

доступу


підакцизні товари



товари подвійного призначення, що підлягають експортному контролю



власність, ввезення якої заборонено законами або місцевими органами будь-якої країни, в яку

або через яку може слідувати відправлення


будь-яке відправлення, яке заборонено законодавством, яке могло б призвести до пошкодження

або затримки даного відправлення чи інших відправлень


власність, транспортування якої заборонена будь-яким законом, регулюванням або статутом

будь-якого федерального, державного або місцевого органу влади будь-якої країни з або через яку
може бути здійснено транспортування


контрафактна, фальсифікована продукція



ПРЕДМЕТИ, ВІДПРАВКА ЯКИХ УЗГОДЖУЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО
проби ґрунту, мінерали (зразки)



насіння



кава, чай



косметика



креслення технічні



фільми: рекламні та навчальні



окуляри та контактні лінзи



матеріали та обладнання для стоматологічної галузі



телефони, модеми



обладнання для зв'язку, телекомунікаційне обладнання, телевізори, телевізійне, електронне,

радіоелектронне обладнання


обладнання



вимірювальні прилади



вироби з гуми



вироби із пластику



компакт-диски



комп'ютерні запчастини



запчастини



товари, які мають особливі вимоги до пакування, транспортування (не підлягають рентген-

догляду, кантуванню і т.д.)

