
Інформація про реєстрацію на рейси  

Назва авіакомпанії 
Норми провезення багажу  

(зареєстрований багаж) 
Реєстрація на рейс Сайт авіакомпанії 

RyanAir 

 
Тариф без багажу. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 40 x 25x 20 см, 10 кг 
 
За бажанням (додаткова оплата/ в обидві сторони): 
20 кг - від 65 євро за валізу 

 
На рейси потрібна обов'язкова реєстрація в 
Інтернеті. 
 
Ви можете зареєструватися на рейс онлайн через 
сайт або за допомогою мобільного пристрою. 
 
Безкоштовна реєстрація онлайн рейси Ryanair 
відкривається за 24 години до рейсу за часом 
аеропортом. 
Реєстрація в аеропорту відбувається за паспортом, 
послугу потрібно буде сплатити. 

 
Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

 
Wizz Air 

 

 
Тариф без багажу. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 40 x 30 x 20 см, 10 кг 
 
За бажанням (додаткова оплата/ в обидві сторони): 
20 кг - від 60 євро за валізу 

 
На рейси потрібна обов'язкова реєстрація в 
Інтернеті. 
 
Зареєструватися через Інтернет можна в будь-який 
час, починаючи від 30 днів до вильоту рейсу, але не 
пізніше ніж за 3 години до часу вильоту рейсу за 
розкладом. 
Реєстрація в аеропорту відбувається за паспортом, 
послугу потрібно буде сплатити. 

Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

Smartwings 

 

 
Тариф без багажу. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 56 x 45 x 25 см, 8 кг 
За бажанням (додаткова оплата/ в обидві сторони): 
23 кг - від 50 євро за валізу 

 
Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Стійка реєстрації в аеропорту відкривається за 2 
години до вильоту за розкладом та закривається за 
40 хвилин до вильоту за розкладом. 
Онлайн-реєстрація починається за 30 годин до 
запланованого вильоту та закінчується за 60 хвилин 
до запланованого вильоту. 

Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

Air Moldova 

 
Тариф без багажу. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 50 x 40 x 25 см, 8 кг 
За бажанням (додаткова оплата/ в обидві сторони): 
23 кг - від 85 євро за валізу 
 

Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Он-лайн реєстрація відкрита за 24 години до вильоту 
і можлива не пізніше ніж за 2 години до вильоту 
Вашого рейсу. 
 

 
Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

https://www.ryanair.com/ua/uk/lp/check-in
https://help.ryanair.com/hc/uk/sections/360005047937-%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6
https://wizzair.com/ru-ru#/
https://wizzair.com/uk-ua/informatsiia-ta-posluhy/informatsiia-pro-podorozh/%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6#2
https://www.smartwings.com/ru/onlajn-registratsiya
https://www.smartwings.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6/
https://www.airmoldova.md/luggage-ru/
https://www.airmoldova.md/luggage-ru/


Aegean Airlines 

 
Тариф без багажу. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 56 x 45 x 25 см, 8 кг 
За бажанням (додаткова оплата/ в обидві сторони): 
23 кг - від 50 євро за валізу 

Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Ви можете самостійно вибрати зручне для вас місце 
в літаку і роздрукувати посадковий талон або 
зберегти його на вашому мобільному пристрої. 
Онлайн-реєстрація починається за 48 годин і 
закінчується за 30 хвилин до часу вильоту рейсу. 
 

 
Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

LOT Polish 
Airlines 

 
Тариф без багажу. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 55 x 40 x 23 см, 8 кг 
За бажанням (додаткова оплата/ в обидві сторони): 
23 кг - від 40 євро за валізу 
 

Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Онлайн-реєстрація можлива за 24 години до 
запланованого вильоту. 

 
Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

TAROM - 
Romanian Air 

 
Тариф з багажем. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 55 x 40 x 20 см, 10 кг + 23 кг 

Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Онлайн реєстрація можлива не більш, ніж за 30 
годин і не менш, ніж за 1 годину до вильоту літака. 

 
Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

EuroWings 

 
Тариф з багажем. 
У вартість входить: 
Ручна поклажа: 55 x 40 x 23 см, 8 кг + 23 кг 

Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Онлайн-реєстрація починається за 72 години і 
мінімум за 3 години до вильоту за розкладом. 

Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

Condor 

 
Тариф з багажем. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 55 x 40 x 20 см, 8 кг+ 20 кг 
 

 
Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Онлайн-реєстрація можлива від 24 годин і до 2 
години до вильоту. 

Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

Blue Air 

 
Тариф з багажем. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 40x 30 x 20 см, 10 кг+ 23 кг 
 

Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Онлайн-реєстрація можлива від 24 годин і до 3 
години до вильоту. 
 

Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

https://ru.aegeanair.com/plan/check-in/
https://ru.aegeanair.com/travel-information/baggage/baggage-allowance/?_ga=2.48257126.1715150247.1654587433-1265883068.1653648968&_gac=1.115633524.1653653772.CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvoo-PIHu5rrw5E47-2VCwzTHzlqoZ4eb1ay16i3qDU02KYQzGDji_yBoCSGkQAvD_BwE
https://www.lot.com/ua/ru/check-in
https://www.lot.com/ua/ru/journey/baggage
https://www.tarom.ro/en/flights-and-reservations/online-check-in
https://www.tarom.ro/en/passenger-information/baggage
https://www.eurowings.com/en/my-trip/checkin.html?culture=en-GB
https://www.eurowings.com/en/information/news-help/faq/are-there-any-restrictions-on-luggage.html
https://www.condor.com/tcibe/de/mybooking/login
https://www.condor.com/eu/flight-preparation/baggage-and-animals/carry-on.jsp
https://www.flyblueair.com/en/gb/checkin-engine/
https://www.flyblueair.com/en/gb/luggage/


Pegasus 
Airlines 

 
Тариф з багажем. 
У вартість входить:  
Ручна поклажа: 55x 40 x 20 см, 8 кг+ 20 кг 
 

 
Реєстрація на авіарейс компанії безкоштовна  як в 
аеропорту, так і на офіційному сайті онлайн. 
Онлайн-реєстрація не обов'язкова! 
 
Онлайн-реєстрація можлива від 72 годин і до 3 
години до вильоту. 
 
 

Онлайн реєстрації на рейс 

>>> 

 
Інформація про багаж 

>>> 

 

 

https://www.flypgs.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.flypgs.com/ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6

