Додаток 6
до Авіаційних правил України
«Інструкція

з

організації

та

здійснення контролю на безпеку в
аеропортах України»
(пункт 4 розділу IX)

АКТ №_____
виявлення та вилучення у пасажира (члена екіпажу) предметів і речовин,
заборонених для транспортування на повітряних суднах цивільної авіації
«____ »_____________р.
__________________________________________________________________
(аеропорт, авіаперевізник)

Я,
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, яка склала акт)
_______________________________________________________________ склав

цей акт про те, що
пасажиру (члену екіпажу) ___________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

який відлітав рейсом № __________до аеропорту_______________________
було запропоновано подати для догляду предмети, речовини, заборонені для
транспортування на повітряних суднах, що він можливо має при собі, в
ручній поклажі, багажі.
Пасажир (член екіпажу) _____________________________________________
(прізвище, ініціали)

заявив, що ________________________________________________________
(вказати, що саме заявив пасажир /член екіпажу)
____________________________________________________________________________________________

При здійсненні ручного догляду особи, ручної поклажі, багажу (потрібне
підкреслити) у пасажира (члена екіпажу) виявлено та вилучено заборонені
до транспортування предмети та речовини:_____________________________
__________________________________________________________________
(вказати, що саме вилучено, в якій кількості, відмінні ознаки, номер зброї, калібр, розміри та інше)
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Продовження додатку 6
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Факт вилучення підтверджують свідки:
1.________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

(адреса)

(підпис)

2.________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

(адреса)

(підпис)

Пояснення пасажира (члена екіпажу):_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відомості про пасажира (члена екіпажу):
Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________
Рік і місце народження______________________________________________
Місце роботи, служби, навчання______________________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання__________________________________________________
Документ, що посвідчує особу________________________________________
(вид документу, номер, ким і коли виданий)
____________________________________________________________________________________________

Пасажиру (члену екіпажу) роз’яснено:
- Термін зберігання вилученого не більше 15 діб відповідно до договору
про зберігання на платній основі. По закінченню вказаного терміну
вилучене підлягає утилізації (комісійно).
«Дані відомості та пояснення записані з моїх слів вірно, копію акта отримав»
«По факту вилучення та подальшої утилізації вилученого претензій не маю»
Пасажир (член екіпажу)

____________________________
(підпис)

Співробітник служби авіаційної безпеки,
який склав даний акт
____________________________
(підпис)
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Продовження додатку 6
Вилучені предмети та речовини, зазначені в акті, передані _______________
(до підрозділу поліції)
____________________________________________________________________________________________
(передані проводжаючим особам, родичам, їх прізвища та адреси)
____________________________________________________________________________________________
_

«Вилучене отримав» _______________________________________________
(дата)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

«Вилучене здав» ___________________________________________________
(дата)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

