СПИСОК ПРЕДМЕТІВ, ЗАБОРОНЕНИХ
до внесення на територію
зони обмеженого доступу аеропорту
і перевезення в ручній поклажі
та зареєстрованому багажі пасажира
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Додаток 4-C до Доповнення розпорядження виконавчої Комісії (ЄС) 2015/1998 від 5 листопада 2015 р., який визначає детальні заходи щодо реалізації спільних основних стандартів безпеки цивільної авіації.

ПАСАЖИРИ І РУЧНА ПОКЛАЖА
Щоб не порушувати існуючих правил безпеки, наступні предмети
не можна вносити пасажирам на територію зони обмеженого доступу аеропорту та на борт повітряного судна.
ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ТА ІНШІ ВИДИ ЗБРОЇ
a. пістолети, вогнепальна зброя й інші пристрої, що стріляють
кулями – пристрої придатні, або які виглядають на придатні для використання з метою спричинення важких тілесних
ушкоджень шляхом вистрілу кулі, зокрема:
• вогнепальна зброя всіх видів: пістолети, револьвери,
гвинтівки, рушниці
• іграшки у вигляді зброї, макети та копії вогнепальної
зброї, які можна переплутати із справжньою зброєю
• складові частини вогнепальної зброї, за винятком оптичних прицілів
• пневматична та газова зброя, зокрема, пістолети, дробова зброя, гвинтівки і кулькова зброя
• пускові пристрої сигнальних ракет і стартові пістолети;
• луки, арбалети і стріли
• пристрої до метання гарпуна і списа
• рогатки і катапульти.
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОГЛУШАННЯ АБО ПАРАЛІЗАЦІЇ
b. пристрої для оглушання – пристрої, призначені спеціально
для оглушання або паралізації, в тому числі:
• пристрої для паралізації, шокери і паралізуючі палиці
• пристрої для оглушання і забою тварин
• нейтралізуючі і знепритомлюючі хімічні речовини, гази і
аерозолі, такі як сльозогінний газ, перцевий газ, розпилювачі кислоти і аерозолі, відлякуючі тварин.
ПРЕДМЕТИ З ГОСТРИМИ КІНЦЯМИ
c. предмети з гострими кінцями або гострими краями - предмети з гострими кінцями або краями, які можна використати
з метою спричинення важкого тілесного ушкодження, в тому
числі:
• предмети, призначені для рубання, такі як сокири, кирки
і тесаки
• льодоруби
• леза бритви
• брошурувальники
• ножі з лезами більше 6 см, (PL L 55/16 У. В. Європейського
Союзу 5.3.2010)

• ножиці з лезами більше 6 см, рахуючи від точки опори
• обладнання, яке використовується для бойових мистецтв
з гострими закінченнями або гострим краєм
• мечі, шпаги і шаблі.
ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ
d. знаряддя праці – знаряддя, придатні для використання з
метою спричинення важкого тілесного ушкодження або загрози безпеці повітряного судна, зокрема:
• стальні ломи
• дрелі і свердла, в тому числі, безпровідні, переносні дрілі
• знаряддя з лезом або ручкою більше 6 см придатні для
використання в якості зброї, як наприклад, викрутка і долото
• пили, в тому числі, безпровідні переносні електропили,
паяльні лампи
• пістолети для вбивання кілків і цвяхів.
ТУПІ ЗНАРЯДДЯ
e. тупі знаряддя – предмети, придатні до використання з метою спричинення важкого тілесного ушкодження у випадку
їх використання для удару, в тому числі:
• киї до гри у бейсбол і софтбол
• палиці, такі як гумові палиці, металеві палиці, покриті шкірою і поліцейські палиці
• обладнання, яке використовується для бойових мистецтв.
ВИБУХОВІ ТА ЗАЙМИСТІ МАТЕРІАЛИ
f. вибухові матеріали та речовини і запалювальні пристрої вибухові матеріали та речовини і запалювальні пристрої,
придатні до використання з метою спричинення важкого
тілесного ушкодження або створення загрози для безпеки
повітряного судна, зокрема:
• боєприпаси
• капсуль-детонатори
• детонатори і запобіжники
• копії або макети вибухових пристроїв
• міни, гранати і інші військові вибухові матеріали
• фейєрверки і інші піротехнічні матеріали
• димові шашки і димові патрони
• динаміт, порох і пластикова вибухівка.

Додаток 5-B до Доповнення розпорядження виконавчої Комісії (ЄС) 2015/1998 від 5 листопада 2015 р., який визначає детальні заходи щодо реалізації спільних основних стандартів безпеки цивільної авіації.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ БАГАЖ
Наступні предмети не можна перевозити пасажирами в зареєстрованому багажі.
Вибухові матеріали та речовини і запалювальні пристрої - вибухові
матеріали та речовини і запалювальні пристрої, придатні до використання з метою спричинення важкого тілесного ушкодження або
створення загрози для безпеки повітряного судна, зокрема:

•
•
•
•
•
•
•

боєприпаси
капсуль-детонатори
детонатори і запобіжники
міни, гранати і інші військові вибухові матеріали
фейєрверки і інші піротехнічні матеріали
димові шашки і димові патрони
динаміт, порох і пластикова вибухівка.
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