
ВИКЛЮЧЕНІ ТОВАРИ 

Об'єкти, що не приймаються до  транспортування і зберігання 
1. Зброя, пістолети, боєприпаси; 
2. Військові товари та товари подвійного призначення у значенні Закону України від 20.02.2003 
№ 549-IV «Про державний контроль за міжнародними перевезеннями товарів військового призначення 
та товарів подвійного призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 «Про 
затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародним перевезенням товарів 
подвійного призначення» у редакції, а також постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№1807 Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними перевезеннями 
військових товарів. 
3. Речовини або суміші, що класифікуються як  такі, що представляють ризик відповідно до 
Положення Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 про 
класифікацію, маркування та упаковки речовин і сумішей, що змінює і скасовує директиви 67 / 548 / 
EEC і 1999/45 / EC і вносить зміни до Регламенту (EC) № 1907/2006 від 2008-12-16 (OJ L P січня 2008 
№ 353,.) або Національний стандарт (ДСТУ ГОСТ) # 31340: 2009 (31340-2007, IDT) Увага маркування 
хімічних речовин. Загальні вимоги; 
4. Небезпечні вантажі у значенні Закону України 06.04.2000 № 1644-III «Про перевезення 
небезпечних вантажів» та «Правилами автомобільних перевезень небезпечних вантажів, 
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.07.2004 N 822, із змінами». 
5. Товари, які відповідають наступним критеріям:  
(і) не підпадають під жодну із наступних Груп та Класів Товарів відповідно до НАПБ 13 Стандарт щодо 
встановлення спринклерних систем: 
- Товари Класу I, що визначені як не займисті та відповідають одній із наступних критерій: 
(1) Розміщені безпосередньо на дерев’яній палеті; 
(2) Розміщені у звичайній одношаровій коробці із гофрованого картону з або без одинарними 
картонними перегородками, з або без палет; 
(3) Запакований у поліетилен або у папір як вантажна одиниця з або без палет; 
- Товари Класу II, що визначені як не займисті у перетинчастих дерев’яних ящиках, суцільних 
дерев’яних коробках, багатошарових гофрованих картонних коробках або еквівалентному 
легкозаймистому матеріалі  з або без палет; 
- Товари Класу III, що визначені як такі, що виготовлені з дерева, паперу, натуральних волокон, 
пластику Групи С з або без картонних коробок, коробок або ящиків та з або без палет. Товари Класу 
III можуть містити обмежену кількість (5 або менше відсотків від ваги або об’єму) пластику Групи А або 
Групи В (як зазначено нижче); 
- Товари Класу IV, що визначені як продукція, з або без палет, що повинна відповідати одному із 
наступних критеріїв: 
(1) Частково або повністю виготовлені з пластику Групи В, 
(2) Складаються з легко сипучого пластикового матеріалу групи А, 
(3) Містить у своєму складі або в упаковці значну кількість (від 5 до 15 відсотків ваги або від 5 до 25 
відсотків об’єму) пластику Групи А; 
- Пласти Групи В містить: 
(1) Целюлозу (ацетатну целюлозу, ацетобутират целюлози, етилцелюлоза), 
(2) Хлоропренований каучук, 
(3) Фотополімери (ЕХЕС –етиленовий хлортрифторетиленсополімер, ЕТС – етилен- тетрафторетилен 
сополімер, ФЕС – фторований етилен пропілен сополімер), 
(4) Натуральний каучук (не розширений), 
(5) Нейлон (нейлон 6, нейлон 6/6), 
(6) Силіконовий каучук; 
- Пластик Групи С, що містить: 
(1) Фотополімер (ПТФХЕ – політрифрторхлоретилен, ПТФЕ – політетрафторетилен),  
(2) Меламін (меламін формальдегід), 
(3) Фенольний полімер 



(4) ПВХ (полівінілхлорид – адаптивний – ПВХ з вмістом пластифікатора до 20 відсотків), 
(5) ПВДХ (полівініліденхлорид), 
(6) ПВДФ (полівініліденфторид), 
(7) ПВФ (полівінлфторид), 
(8) Сечовина (мочевиноформальдегід) або 
(іі) класифікуються як Пластик Групи А відповідно до НАПБ 13 Стандарт щодо встановлення 
спринклерних систем, такий Пластик Групи А містить: 
(1) АБСС (акрилонітрил-бутадіен стірол - сополімер), 
(2) Ацетал (поліформальдегід), 
(3) Акриловий (поліметилметакрилат), 
(4) Бутилкаучук, 
(5) ЕПК (етилен-пропіленовий каучук), 
(6) ПЗС (пластик зміцнений скловолокном), 
(7) Натуральний каучук (розширений), 
(8)Нітриловий каучук (бутадіенакрилонітрильний каучук), 
(9) ПЕТ (термопластичний поліестер), 
(10) Полібутадіен, 
(11) Полікарбонат, 
(12) Складний поліефірний еластомер, 
(13) Поліетилен, 
(14) Поліпропілен, 
(15) Полістірол, 
(16) Поліуретан, 
(17) ПВХ (полівінілхлорид –з вмістом пластифікатора більше ніж 20 відсотків), 
(18) САН (стіролакрилонітрил), 
(19) СБК (стірол бутадіеновий каучук); або 
(ііі) представляє будь-що із нижчевикладеного, у загальному сенсі або у сенсі, що приписується 
товарам відповідно до стандартів НАПБ: Шини: займисті та горючі рідини (маються на увазі рідини, 
що мають точку займання при будь-якій температурі): тверді речовини, рідини або гази, які призводять 
до корозії, Легкозаймисті тверді речовини, Займисті гази, Горючі кріогенні рідини, Інертні кріогенні 
рідини, Інертні гази, Органічні пероксиди, Окислювачі твердих або рідких речовин, Окислюючі гази, 
Окислювальні кріогенні рідини, Пірофорні тверді речовини, рідини або гази, Токсичні або 
високотоксичні тверді речовини, рідини або гази, Нестабільні (реактивний) тверді речовини, рідини 
або гази, що реагують з водою, твердими або рідкими речовинами 
6. Косметика класифікована як небезпечні суміші і незабезпечені по відношенню до їх 
займистості і окислення; 
7. Сипучі продукти і речовини (що зберігаються в контейнерах або навалом, в об’ємі, що 
перевищує 1000 літрів); 
8. Рідкі речовини (що зберігається в контейнерах або навалом, в об’ємі, що перевищує 1000 
літрів); 
9. Твори мистецтва; 
10. Дорогоцінне каміння та ювелірні вироби; 
11. Дорогоцінні метали; 
12. Сажа; 
13. Тварини; 
14. Цінні папери; 
15. Трупи і людські рештки; 
16. Відходи; 
17. Наркотичні речовини, психотропні речовини та їхні вихідні матеріали 
18. Товари, для зберігання котрих Замовник або постачальник послуг повинен, відповідно до 
правових норм, мати особливий правовий статус та володіти спеціальними ліцензіями дозволами, 
сертифікатами чи іншими адміністративними актами. 


