Додаток 3
до Авіаційних правил України
«Інструкція з організації та здійснення
контролю на безпеку в аеропортах
України»
(пункт 6 розділу V)
Методика
проведення ручного догляду ручної поклажі і багажу
1. Ручний догляд ручної поклажі та багажу здійснюється в присутності
пасажира та з його/її згоди. Перед початком проведення ручного догляду
пасажир інформується про недопущення втручання в процедуру догляду.
2. Ручна поклажа/багаж відкривається пасажиром та перевіряється на
відсутність подвійного дна. Для визначення значних відмінностей в зовнішніх і
внутрішніх розмірах використовується вимірювальна лінійка, щуп або інший
засіб.
3. Під час зовнішнього огляду ручної поклажі/багажу звертається увага на
шви, підкладку, застібки блискавок, замки, петлі, колещата та ручки з метою
виявлення ознак їх підміни або ремонту, що може вказувати на приховування
обмеженого до перевезення предмету.
4. Оглядається та перевіряється кожне додаткове відділення/кишені
ручної поклажі/багажу окремо (зверху донизу), при цьому візуально
ідентифікується вміст відділень/кишень, щоб не нанести собі поранень
колючими або ріжучими предметами.
5. Проводиться візуальний огляд основного внутрішнього відділення
ручної поклажі/багажу, притримуючи кришку, з метою визначення реакції
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пасажира,

присутності

очевидних

небезпечних

предметів

і

речовин,

відповідності вмісту валізи її власнику.
6. Під час перевірки кришки ручної поклажі/багажу, звертається особлива
увага на шви, обробку країв та внутрішні кишені.
7. По черзі викладаються всі предмети із ручної поклажі/багажу,
оглядаються і класифікуються на:
безпечні;
дозволені для перевезення тільки в багажі;
заборонені для перевезення на борту ПС цивільної авіації, при цьому
доступ пасажира до заборонених предметів обмежується.
8. Предмети одягу, рушники, м’які іграшки викладаються

на стіл та

перевіряються методом прощупування.
9. Електричні та електронні прилади/пристрої оглядаються зовні на
відсутність ознак їх переробки, втручання, відсутності додаткових батарейок та
наявності правильно розподіленої ваги. Після зовнішнього огляду обов’язково
здійснюється догляд за допомогою РТІ.
10. При необхідності здійснюється догляд за допомогою РТІ таких
предметів, як термоси, книги, парасолі та милиці для перевірки достовірності їх
призначення.
11. Рідини, гелі, аерозолі перевіряються наступним чином:
визначається характер вмісту і об’єм ємності;
перевіряється наявність маркування небезпеки, відповідність ваги
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кількості вмісту, наявність захисних ковпачків при перевірці аерозолів.
12. При перевірці внутрішнього відділення ручної поклажі/багажу,
звертається

особлива увага на внутрішні кишені і обшивку та відсутність

подвійногог дна.
13. Порожня ручна поклажа/багаж піднімається рукою та перевіряється
рівномірність ваги та вага порожньої валізи. При виникненні підозри, що вага
валізи розподілена нерівномірно або надто велика для порожньої валізи, така
валіза перевіряється щодо приховування обмежених до перевезення предметів,
при необхідності, за допомогою РТІ.
14. Під час догляду особлива увага приділяється наявності жирних плям
та невеликих отворів на зовнішній поверхні ручної поклажі/багажу, на запах
мигдалю, лаку для нігтів, клею, духів та інших маскувальних випаровувань, які
можуть вказувати на присутність вибухових речовин.
15. Після завершення процедури ручного догляду, ручну поклажу
необхідно закрити і повернути власнику, після того, як він також пройде догляд.
16. У разі виявлення у пасажира заборонених до перевезення на борту ПС
предметів чи речовин, виконуються дії визначені в розділі IX цих Авіаційних
правил.

