“¼ì²ðÂÜàò” ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ú¸²Ü²ì²Î²Ú²ÜÆò ØºÎÜàÔ àôÔºìàðÜºðÆ ÒºèøÆ ÆðºðàôØ ²ð¶ºÈì²Ì ²è²ðÎ²ÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ àô ØÆ²òàôÂÚàôÜÜºðÆ ò²ÜÎ
LIST OF ARTICLES, SUBSTANCES AND CONNECTIONS BANNED FOR AIR TRANSPORTATION IN CARRY-ON BAGGAGE OF THE PASSENGERS DEPARTING FROM' ZVARTNOTS'
INTERNATIONAL AIRPORT
THE FOLLOWING ARTICLES, SUBSTANCES AND CONNECTIONS ARE BANNED FOR AIR
“¼ì²ðÂÜàò” ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ú¸²Ü²ì²Î²Ú²ÜÆò ØºÎÜàÔ àôÔºìàðÜºðÆ ÒºèøÆ
TRANSPORTATION IN CARRY-ON BAGGAGE OF THE PASSENGERS DEPARTING FROM
ÆðºðàôØ ²ð¶ºÈìàôØ ºÜ öàÊ²¸ðºÈ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü ²ìÆ²òÆ²ÚÆ
ZVARTNOTS INTERNATIONAL AIRPORT DEFINED BY FORM 35 OF ANNEX 17 OF “SECURITY
Ø²êÆÜ ÎàÜìºÜòÆ²ÚÆ §²Üìî²Ü¶àôÂÚàôÜ¦ ÂÆì 17 Ð²ìºÈì²ÌÆ §²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü
MANUAL” CONVENTION OF INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION:
ÒºèÜ²ðÎÆ¦ ÂÆì 35 Èð²òàôØàì Ü²Ê²îºêì²Ì ÐºîºìÚ²È ²è²ðÎ²ÜºðÀ, ÜÚàôÂºðÀ
ºì ØÆ²òàôÂÚàôÜÜºðÀ.

a)
b)

LIQUIDS, GELS AND AEROSOLS
ELECTROSHOCK DEVICES – all types of electroshock devices;

c)

HIGHLY INFLAMMABLE SUBSTANCES – petrol, gas, acetone, methane, marsh-gas, braking fluid,
sulphuric acid, essential oils, meneral oils, organic solvents, all types of glues and waterproof means with
highly inflammable/pyrophorus ingredients;

d)

INFLAMMABLE SOLID SUBTANCES / AGENTS– heat trapping and self-inflammable substances
(during the contact with water); like potassium, natrium, metal calcium, their alloys, calcium phosphoryd etc,
white, yellow, red phosphrous and all the other substances that are among inflammable solid substances,
production hard, and moist nitragin-membrane, irrepective of the contents of the substance.

e)

COLD-STEEL, CUTTING/SHARP AND SPIKED ARTICLES– cold steel with blade, daggers, swordbayonets, fencing, army, landing, finnish, national knives, arbalest, fighting flick-knife, all types of self-made
and factory-made knives, knife grinders, razor blades, axes, machetes, whips, poles, cold steel used in
oriental martial arts, chains, scissors, scalpels, star-type darts, ski and hicking sticks, tools (all types of saws,
knives, hammers, adzes, hand drills and borers, all type of files, screwers, blow lamps, car servicing
instruments);

f)

BLUNT ARTICLES – cue, baseball or softball bats, police truncheons (hard/rubber), cricket bat,
golf-club, hockey stick, oars, hand fight means (bludgeons, brass-knuckles, chains, nunchakis);

g)

WEAPONS, GUNS AND FIGHTING EQUIPMENT – rifles, machine carabin, all types and models of
guns, revolvers, spareparts for them, flare pistol, rifles for underwater hunting, self-made guns, air and gas
pistols, hunting rifles, their cartridges, neuro-paralystic, tear, toxic and other cartridges with gases or plug
gages, shock-and-rotating arms, all types of gun powder (in any package/bottle and irrespective of the
quantity), live cartridges, capsules for hunting cartridges, all types of explosive capsules, inflammable and
explosive fuses, explosives, ammunition, training and dummy arms, trotyl, tolite, dynamite, ammonal, all
types of fighting means disguised under production accessories, incendiary means, explosive briquettes, rail
explosives, pyrotechnical means, all types of weapon-like (including toys) articles and things;

h)

EXPLOSIVES AND INFLAMMABLE SUBSTANCES – aerozol paint, alcohol drinks, ammunition,
detonator, igniter, explosive substances and devices, pyrotechnical means (crackers, pistons), all types of
sky/air rockets, highly inflammable oils (patrol, dizel oil, liquid for the cigarette lighter, alcohol, ethanol),
gas, gas cylinders (butane, propane, acetylene, compressed oxygen, all types of grenades, mines, other
explosive devices, thermit matches, alike duplicates, smoke dispersal cylinders or cartridges, turpentine,
paint-solvent liquid)

i)

CHEMICAL AND TOXIC SUBSTANCES– acids and alkalines (from accumulators), oxidizing agents,
bleaches (chlorine, quicksilver/calomel), fire extinguishing substances, infected or biological toxic agents
(infected blood, virus, bacterium), self-responder agents, poisions, radioactive agents used for medical or
commercial matters (e.g. isotops);

ա/ ÐºÔàõÎÜºð, ¶ºÈºð ºì ²ºðà¼àÈºð
բ/ ¾È¾Îîð²ÞàÎ²ÚÆÜ ê²ðøºð ª
Ï³ÛÍ³ÛÇÝ å³ñåÇãÝ»ñ,

µáÉáñ ï»ë³ÏÇ, Ù³ÏÝÇßÇ, ÝÙáõßÇ ¿É»Ïïñ³Ñ³ñáÕ ë³ñù»ñ ¨

գ/ ¸Úàôð²ì²è ÐºÔàõÎÜºðª µ»Ý½ÇÝ, ·³½, ³ó»ïáÝ, Ù»Ã³Ý, Ù»ÃÇÉ³ÛÇÝ ëåÇñï, ³ñ·»É³ÏÇ Ñ»ÕáõÏ,
ÍÍÙµ³ÍË³ÍÇÝ, »Ã»ñ³ÛÇÝ ÛáõÕ, Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÇ ÝÙáõß, ûñ·³Ý³Ï³Ý ÉáõÍÇãÝ»ñ, µáÉáñ ï»ë³ÏÇ
¹Ûáõñ³í³é µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ëáëÇÝÓ ¨ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÝÛáõÃ,
դ/ ´àò²ì²èìàÔ Î²ðÌð ÜÚàõÂºðª ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù çñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùµ ³Ýç³ïáõÙ »Ý
ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¨ ÇÝùÝ³µáó³í³éíáõÙ »Ýª Ï³ÉÇáõÙ, Ý³ïñÇáõÙ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ÉóÇáõÙ, ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñ, Ï³ÉóÇáõÙÇ ýáëýáñÇ¹ ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ, ëåÇï³Ï, ¹»ÕÇÝ, Ï³ñÙÇñ ýáëýáñ ¨ ³ÛÝ µáÉáñ
ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝù ¹³ëíáõÙ »Ý µáó³í³éíáÕ Ï³ñÍñ ÝÛáõÃÇ ß³ñùÇÝ, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ãáñ, ÏáÉáÇ¹³ÛÇÝ
¨ ËáÝ³í ÝÇïñ³Ã³Õ³ÝÃ³ÝÛáõÃª ³ÝÏ³Ë ÉáõÍÇãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó,
ե/ ê²èÀ ¼ºÜø, Ì²ÎàÔ/ÎîðàÔ ºì êð²Ì²Úð ²è²ðÎ²Üºðª երկարաշեղբ սառը զենք,
դաշույններ, սվինադաշույններ, սուսերիկներ, սրեր, թրեր, ազգային հուշանվեր դանակներ,
զորային, դեսանտային, ֆիննական, ազգային, նետող շեղբով դանակներ, նետողական զենքեր
(արբալետներ), մարզական սևեռիչ-կողպեքներով դանակներ, բոլոր տեսակների և չափերի
ինքնաշեն ու գործարանային արտադրության դանակներ, սրիչներ, ածելիներ, կացիններ,
մաչետներ, լախտեր, ձողանետիչներ, արևելյան մենամարտերի համար նախատեսված սառը
զենքեր, շղթաներ, մկրատներ, հերձադանակներ, նետման համար նախատեսված աստղիկներ,
դահուկորդային և արշավի համար նախատեսված փայտեր, աշխատանքային գործիքներ` բոլոր
տեսակների սղոցներ, դանակներ, մուրճեր, ուրագներ, ձեռքի գայլիկոններ և շաղափներ,
խարտոցներ, պտուտակահաններ, զոդման լամպեր, ավտոմեքենաների վերանորոգման
գործիքներ,
զ/ ´àôÂ Ì²Úðàì ²è²ðÎ²Üºðª կիեր, բեյսբոլի և սոֆտբոլի զարկիչներ, ոստիկանական
մահակների բոլոր տեսակները (պինդ և ճկուն), կրոկետային զարկիչներ, կարթաձողեր, գոլֆի և
հոկեյի մականներ, նավակների և մակույկների թիակներ, ձեռնամարտի միջոցներ` մահակներ,
կաստետներ, շղթաներ, նունչակիներ,
է/ Ðð²¼ºÜ ºì Ø²ðî²Î²Ü ê²ðø²ìàðàôØÜºð - ակոսավոր զենք` ինքնաձիգ հրացաններ,
հարպուններ, տեգ նետող հրացաններ, օդամղիչ հրացաններ, կոտորակային հրացաններ,
կարաբիններ, բոլոր տեսակների, մակնիշների և նմուշների ատրճանակներ, ռևոլվերներ, դրանց
պահեստամասերը, հրթիռանետեր, շինարարական ատրճանակներ, ստորջրյա որսի համար
նախատեսված հրացաններ, օդաճնշիչ և գազային զենքեր, որսորդական հրացաններ, դրանց
փամփուշտները, նյարդակաթվածահարային, արցունքաբեր, թունավոր և ուժեղ ներգործող
գազերով փամփուշտներ և գլանանոթներ, շշմեցնող և շոկ առաջացնող սարքեր,
հարվածակոտորակային զենք, բոլոր տեսակների, մակնիշների և նմուշների վառոդներ`
ցանկացած փաթեթավորմամբ և տարայով` անկախ քանակից, մարտական փամփուշտներ,
կենդանիներին հանգստացնելու համար նախատեսված փամփուշտներ, որսորդական
փամփուշտների պատիճներ, բոլոր նմուշների ճայթիչ-պատիճներ, կրակահաղորդ և ճայթեցնող
քուղեր, հաստիքային ռազմամթերքի ճայթիչներ, բոլոր տեսակների և նմուշների ռազմամթերք,
վարժական և ուսումնական ռազմամթերք, տրոտիլ, տոլ, դինամիտ, ամոնալ, դրանցով
հանդերձված արդյունաբերական և ռազմական նշանակության այլ նյութեր, հրատեխնիկական
միջոցներ, ծխափամփուշտներ, պայթաղյուսիկներ, երկաթուղային ճայթուկներ, բենգալյան
կրակներ, հրավառության կրակներ, բոլոր տեսակների հրազենների նմանակներ, այդ թվում`
խաղալիքներ և այլ միջոցներ,
ը/ ä²ÚÂàôòÆÎ ºì ´àò²ì²èìàÔ ÜÚàôÂºðª ³»ñá½áÉ³ÛÇÝ Ý»ñÏ, ալկոհոլային խմիչքներ,
հրապատիճ-դետոնատորներ, դետոնատորներ (պայթուցիչ) և բռնկիչներ, պայթուցիկ նյութեր և
պայթուցիկ սարքեր (ներառյալ շրխկանները և խաղալիք ատրճանակների պիստոնները),
լուսավորող հրթիռների բոլոր տեսակները, բոցավառվող հեղուկ վառելանյութեր (բենզին,
դիզելային վառելիք, կրակվառիչի լցավորման հեղուկ, սպիրտ, էտանոլ), գազ և գազային
գլանանոթներ, բուտան, պրոպան, ացետիլեն, մեծ ծավալով թթվածին, նռնակների բոլոր
տեսակները, ականներ և ռազմական նշանակության այլ պայթուցիկ սարքեր, թերմիտային
լուցկի, պայթուցիկ նյութերի ու սարքերի պատճեններ և նմանակներ, ծխասփյուռ կոներ կամ
փամփուշտներ, սկիպիդար, ներկերի լուծիչներ,

j)

թ/ øÆØÆ²Î²Ü ºì ÂàôÜ²ìàð ÜÚàôÂºðª անշարժացնող և անունակ դարձնող քիմիական
նյութեր, գազեր, աերոզոլներ, արցունքաբեր գազ, պղպեղի աերոզոլներ` թթուներ և ալկալիներ,
քայքայվող կամ սպիտակեցնող նյութեր (քլոր, սնդիկ), կրակմարիչներ, ինֆեկցիոն կամ
բիոլոգիական թունավոր նյութեր (ախտահարված արյուն, վիրուսներ, բակտերիաներ), նյութեր,
որոնք ունեն ինքնաբռնկման հատկություն, թույներ, բժշկական կամ կոմերցիոն նպատակներով
օգտագործվող ռադիոակտիվ նյութեր (օրինակ` իզոտոպներ),

k)

ժ/ ²ð¸ÚàôÜ²´ºð²Î²Ü ºì ÎºÜò²Ô²ÚÆÜ ú¶î²¶àðÌØ²Ü êºÔØ²Ì ¶²¼ºð ª åñáå³Ý,
µáõÃ³Ý, ³½áï, Ý»áÝ, ³ñ·áÝ, ÃÃí³ÍÇÝ, ùÉáñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ßï³å µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï³ñ»ñ³ÛÇÝ ³Õ»ïÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÝ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÃáõÛÉ³ïñíáÕ ·³½»ñÇ,

l)

Åա/ ÂàõÜ²ìàð ºì àõÄºÔ Üºð¶àðÌàÔ ÜÚàõÂºð ò²ÜÎ²ò²Ì üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ìÆÖ²ÎàôØ `
²ÜÎ²Ê ÒºìÆò ºì àð²ÎÆò ª µñáõóÇÝ, ÝÇÏáïÇÝ, ëïñÇËÝÇÝ, ëåÇñï, ýáñÙ³ÉÇÝ, ³ÝïÇýñÇ½,
¿ÃÇÉ»Ý·ÉÇÏáÝ, ëÝ¹ÇÏ, óÇ³ÝÇ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ, ÷áß»½³ïÇã, óÇ³ÝÑ³É,

COMPRESSED GASES FOR PRODUCTION AND HOUSEHOLD USAGE– propane, butane,
nitrogen, neon, argon, oxygen, chlorine, with exception for permitted gases, used by medical brigades in
rescuing people in emergency.

TOXIC AGENTS (IRRESPECTIVE OF THEIR CONDITION, SHAPE AND QUALITY) – brucine,
nicotine, strychnine, alcohol, formalin, antifreeze, ethylene glycol, mercuri, cyanogen chemicals, dustremoval, cyanazide;
INCENDIARY AND CORROSIVE SUBSTANCES – inorganic acids, hydrochloric acid, sulphuric
acid, nitric acid, their alloys, hydrofluoric acid, potassium, natrium, metal branding chemicals, electrolyte for
accumulator, paint/polish removing substances.

m) RADIOACTIVE

AGENTS – all the other agents, alloys and articles with the above-mentioned
properties, and other substances, for which special conditions of keeping, transference and use are defined.

Åբ/ ²ÚðÆâ ºì Îàèà¼ÆàÜ ÜÚàõÂºðª ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõ, ³Õ³ÃÃáõ, ÍÍÙµ³Ï³Ý ÃÃáõ,
³½áï³Ï³Ý ÃÃáõ, ¹ñ³Ýó Ë³éÝáõñ¹, ýïáñ³çñ³ÍÝ³Ï³Ý ÃÃáõ, µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ï³ÉÇáõÙ³Ï³Ý,
Ý³ïñÇáõÙ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ë³ñ³ÝÙ³Ý å³ïñ³ëïáõÏ, Ïáõï³ÏÇãÇ ¿É»ÏïñáÉÇï, É³ù»ñÇ ¨
Ý»ñÏ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ,
Åգ/ ´àÈàð îºê²ÎÆ è²¸Æà²ÎîÆì ÜÚàõÂºðªí»ñáÑÇßÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ áõÝ»óáÕ ÙÛáõë µáÉáñ
ÝÛáõÃ»ñÝ áõ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³ñÏ³Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ³ñï³¹ñáÕÁ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ å³Ñå³ÝÙ³Ý,÷áË³¹ñÙ³Ý ¨û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³Ý:

