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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

ТА ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙНИХ 

СИТУАЦІЙ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ ПРИ 

ПЕРЕВЕЗЕННІ ЇХ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 
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Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з 

небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом 

 
 Наказ Міністерства транспорту України 

від 16 жовтня 2000 року N 567 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2000 р. за N 857/5078 

 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказами Міністерства транспорту та зв'язку 

України 

 від 25 листопада 2008 року N 1431, 

 від 5 листопада 2009 року N 1135, 

 наказами Міністерства інфраструктури України  

від 21 березня 2012 року N 177, 

 від 5 листопада 2014 року N 565 

від 25 квітня 2017 року N 156 

 

 

З метою підвищення безпеки руху, встановлення порядку ліквідації наслідків аварійних 

ситуацій з небезпечними вантажами на залізничному транспорті, відповідно до Статуту 

залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 

N 457, та постанови КМУ від 22 квітня 1997 р. N 367 НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з 

небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом (далі – Правила), що 

додаються. 

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Кірпа Г. М.): 

2.1. Забезпечити подання зазначених Правил на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

2.2. Після державної реєстрації взяти вказані Правила до керівництва і організувати їх 

вивчення з причетними працівниками залізничного транспорту. 

2.3. Довести ці Правила до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інших центральних 

органів виконавчої влади, підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з ліквідацією 

наслідків аварійних ситуацій, та інших зацікавлених органів. 

2.4. До кінця 2001 року внести зміни і доповнення до Класифікатора порушень безпеки 

руху у поїзній і маневровій роботі на залізницях України, затвердженого наказом Мінтрансу від 

12.07.99 р. N 363, стосовно категорій аварійних ситуацій з небезпечними вантажами. 

3. З уведенням в дію даних Правил вважати такими, що не застосовуються на території 

України, "Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами при перевозке их по железным дорогам", затверджені Міністерством шляхів 

сполучення СРСР 10 грудня 1983 р. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Цибенка В. Г. 

 
Міністр Л. М. Костюченко 
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ПОГОДЖЕНО:  

Перший заступник  

Міністра України з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

 

 

 

 

В. В. Логінов 

Голова Державного  

комітету України по нагляду  

за охороною праці 

 

 

С. П. Ткачук 

Головний державний інспектор  

України з пожежного нагляду –  

начальник ГУДПО МВСУкраїни 

 

 

Г. В. Рева 

Міністр екології  

та природних ресурсів України 

 

І. О. Заєць 

Перший заступник  

Міністра охорони здоров'я - 

Головний державний  

санітарний лікар України 

 

 

 

О. О. Бобильова 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства транспорту України 

від 16 жовтня 2000 р. N 567 

 Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2000 р. за N 857/5078 
 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при 

перевезенні їх залізничним транспортом 

 

 

 
 (У тексті Правил літери та слова "МНС України" та 

абревіатуру "МНС" замінено словами "ДСНС України" 

згідно з наказом Міністерства інфраструктури України 

від 5 листопада 2014 року N 565) 

 

 

Ці Правила розроблені відповідно до Статуту залізниць України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457 та постанови КМУ від 22 

квітня 1997 р. N 367 "Про Програму підвищення безпеки руху на залізницях у 1997 – 2001 

роках". 

 

1. Галузь застосування 

 

1.1. Правила визначають заходи безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних 

ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом і є 

обов'язковими для працівників залізничного транспорту, відправників та одержувачів 

небезпечних вантажів, а також для підприємств та організацій, які здійснюють транспортно-

експедиційне обслуговування та ліквідацію наслідків аварійної ситуації. 

 

2. Нормативні посилання 

 

Кодекс цивільного захисту України. 

(абзац перший глави 2 у редакції наказу Міністерства 

 інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів". 

(абзац другий глави 2 у редакції наказу Міністерства 

 інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". 

(абзац третій глави 2 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Закон України "Про охорону праці". 

Абзац п'ятий глави 2 виключено 

(згідно з наказом Міністерства 

 інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565, 

 у зв'язку з цим абзаци шостий – сімнадцятий 

 вважати відповідно абзацами п'ятим – шістнадцятим) 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". 

Абзац шостий глави 2 виключено 

(згідно з наказом Міністерства 

 інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565, 

 у зв'язку з цим абзаци сьомий – шістнадцятий 

 вважати відповідно абзацами шостим – п'ятнадцятим) 
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Постанова КМ України від 22 квітня 1997 р. N 367 "Про Програму підвищення безпеки 

руху на залізницях у 1997 – 2001 роках". 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 "Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту". 

(абзац сьомий глави 2 у редакції наказу Міністерства 

 інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Постанова КМ України від 15 лютого 1999 р. N 192 "Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях". 

Регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах 

Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, затверджений 

директивою Прем'єр-міністра України від 20.10.99 N 28-дск. 

Порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах залізничного транспорту 

і взаємодії між пожежними підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та 

підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 16 вересня 2010 року N 672/787, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 19 листопада 2010 року за N 1147/18442. 

(абзац десятий глави 2 у редакції наказу 

 Міністерства інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Положення про функціональну підсистему "Сили і засоби реагування на надзвичайні 

ситуації на залізничному транспорті" Міністерства транспорту та зв'язку України щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, 

затверджене наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08 грудня 2008 року N 

1486. 

(абзац одинадцятий глави 2 у редакції наказу 

 Міністерства інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Положення про порядок заземлення пристроїв контактної мережі і повітряних ліній 

електропередач електрифікованих ділянок залізниць при гасінні пожеж, затверджене наказом 

Укрзалізниці від 14 липня 1999 р. N 211-Ц. 

"Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам", затверджені на 

п'ятнадцятому засіданні Ради із залізничного транспорту держав – учасниць Співдружності 5 

квітня 1996 р. 

Протокол двадцять другого засідання Ради із залізничного транспорту держав – 

учасниць Співдружності 3 – 4 листопада 1998 р. (м. Ташкент). 

Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (Приложение 2 к СМГС)", зі змінами та доповненнями. 

(главу 2 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

 

3. Визначення термінів 

 

Наведені нижче терміни, визначення і скорочення вживаються у такому значенні: 

Аварійна картка (АК) – документ установленої форми, що регламентує первинні 

оперативні дії працівників залізничного транспорту та спецформувань, причетних до ліквідації 

наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх магістральним 

залізничним транспортом. 

Аварійна ситуація – умови, які відмінні від умов нормального перевезення вантажів, 

пов'язані із загорянням, витіканням, розсипанням небезпечного вантажу, пошкодженням тари 

або рухомого складу з небезпечним вантажем і які можуть призвести чи призвели до вибуху, 

пожежі, отруєння, опромінення, захворювань, опіків, обморожень, загибелі людей і тварин, 
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небезпечних для природного середовища наслідків, а також випадки, коли в зоні аварії на 

залізниці виявилися вагони, контейнери або вантажні місця з небезпечними вантажами. 

Аварійно-відбудовні роботи – комплекс заходів, які здійснюються спеціальними 

підрозділами залізничного транспорту і які спрямовані на остаточну ліквідацію наслідків 

аварійної ситуації. 

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричиняє до загибелі людей, 

або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей, призводить до 

руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або 

транспортного процесу або завдає шкоди довкіллю. 

Безпечне місце – на перегоні – місце за межами населених пунктів, тунелів, мостів, 

віадуків та інших споруд; на станції – місце на окремій колії, яке найбільш віддалене від 

головної колії, будинків, споруд, вагонів, зайнятих людьми і небезпечними вантажами. 

Вогнище – місце початкового виникнення пожежі. 

Гігієнічні нормативи – обов'язкові для виконання нормативні документи, що 

визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості для людини факторів навколишнього 

середовища. 

Горіння – екзотермічна реакція окислення речовин, яка супроводжується виділенням 

диму та (або) виникненням полум'я і (або) свіченням. 

Горючість – здатність речовини або матеріалу до горіння. 

Долікарська допомога – сукупність заходів, спрямованих на первинний захист людей 

від дії уражальних чинників, які здійснюються до втручання лікаря. 

Загоряння – виникнення горіння під впливом джерела запалювання. 

Займання – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем без завдання шкоди. 

Заходи першої допомоги – те саме, що і долікарська допомога. 

Захисний дихальний апарат – апарат, призначений для індивідуального захисту 

органів дихання людини від небезпечних і шкідливих факторів, що діють інгаляційно. 

Захисний костюм – спеціальний одяг, що має захисні властивості, складова частина 

засобів індивідуального захисту. 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) – технічні засоби індивідуального користування 

для захисту людини від небезпечних для її життя і здоров'я впливів. 

Зона транспортної аварії – територія, на якій перебувають пошкоджений рухомий 

склад, розсипи, розливи вантажу і яка збільшена за периметром на додаткову смугу шириною 

15 м і більше. 

Ізолювальний захисний дихальний апарат – дихальний апарат, що ізолює органи 

дихання від навколишнього середовища і забезпечує людину повітрям чи дихальним газом. 

Класифікаційний шифр (позначення) – умовний числовий код, присвоєний 

небезпечному вантажу, що характеризує його транспортну небезпеку. 

(термін глави 3 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Термін виключено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту 

 та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Термін виключено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту 

 та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Ліквідація наслідків аварійної ситуації – комплекс організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на запобігання загрозі людям, на захист довкілля, збереження вантажу, рухомого 

складу, споруд, відновлення руху поїздів і маневрових робіт у можливо короткий термін. 

Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на 

об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими 

чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних 

матеріальних збитків та (або) завдали шкоди довкіллю. 

Номер ООН (UN) – чотиризначний цифровий ідентифікаційний номер, наданий 

небезпечному вантажу Комітетом експертів ООН із перевезення небезпечних вантажів і 
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погодженої на глобальному рівні системи класифікації й маркування хімічних речовин 

Економічної й Соціальної Ради ООН. 

(термін глави 3 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Н.З.К. (не зазначено конкретно) – узагальнена позиція небезпечного вантажу у 

Покажчику пошуку аварійних карток (додаток 4 до цих Правил), до якої можуть бути віднесені 

суміші, речовини, розчини або вироби, якщо вони: 

не названі конкретно в цьому Покажчику; 

мають фізико-хімічні властивості, які відповідають класу небезпеки, класифікаційному 

коду/шифру, групі пакування й опису позиції Н.З.К. 

(термін глави 3 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Нейтралізація – складова частина заходів з ліквідації наслідків аварійних ситуацій, 

пов'язана із видаленням, розсіюванням, перетворенням у безпечні форми небезпечних вантажів, 

їхніх парів, продуктів горіння і розкладання. 

Небезпечна зона – зона аварії, у межах якої є загроза ураження від вибуху, пожежі, 

отруєння, опромінення, опіків, обмороження людей і тварин. 

Небезпечні вантажі (НВ) – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої 

діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під 

час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд 

та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до 

загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в 

установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до 

одного з класів небезпечних речовин. 

(термін глави 3 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Оповіщення – доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, 

епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій і населення. 

Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується 

в часі і просторі. 

Пожежна небезпека – можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. 

Радіаційний матеріал – будь-який матеріал, який містить радіонукліди і в якому 

концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищує значення, обумовлені 

Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів N ST-1. 

Радіаційний дозиметричний контроль – комплекс організаційних і технічних заходів, 

спрямованих на одержання інформації про стан радіаційної обстановки і дійсні дози 

опромінення людей. 

Спалахування – займання, що супроводжується появою полум'я. 

Санітарні та протиепідемічні заходи – діяльність, спрямована на створення безпечних 

для здоров'я умов побуту, праці, навчання, відпочинку та інших сфер життя і діяльності 

людини, запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб. 

Ступінь токсичності – показник, який характеризує можливий несприятливий вплив на 

людину даної речовини при тривалому контакті, і який визначається ГОСТ 12.1.007-76. 

Транспортна небезпека – узагальнений показник, що характеризує несприятливий 

вплив небезпечного вантажу на навколишнє середовище, обслуговувальний персонал і 

населення під час нетривалого впливу в умовах аварійної ситуації. 

Фільтрувальний захисний дихальний апарат – дихальний апарат, що забезпечує 

очищення повітря, яке вдихається з навколишнього середовища. 
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4. Правила безпеки при ліквідації наслідків аварійної ситуації з небезпечними вантажами 

на залізничному транспорті 

 

4.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285 "Про 

затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів" працівники залізничного транспорту повинні пройти спеціальне 

навчання та мати відповідне свідоцтво (сертифікат). Локомотивні бригади, що залучаються до 

перевезення небезпечних вантажів, проходять навчання та перевірку знань цих Правил та 

порядку постановки в поїзд вагонів з небезпечними вантажами. У разі потреби дотримання 

особливого порядку руху поїзда локомотивні бригади проходять цільовий інструктаж. 

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

 у редакції наказу Міністерства  

інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177, 

 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Після отримання перевізних документів перед відправленням поїзда локомотивна 

бригада ознайомлюється з натурним листом щодо наявності небезпечних вантажів в поїзді. 

Локомотиви укомплектовуються засобами радіозв'язку, аптечками з необхідними 

медикаментами. При залученні локомотивної бригади до роботи з небезпечними вантажами під 

час аварійної ситуації локомотивні бригади забезпечуються засобами індивідуального захисту. 

4.2. Абзац перший пункту 4.2 виключено 

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом першим згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

у зв'язку з цим абзац перший уважати відповідно абзацом другим, 

 абзац перший пункту 4.2 виключено згідно з наказом  

Міністерства інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177,  

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим) 

Дії працівників залізничного транспорту і формувань, залучених до ліквідації наслідків 

аварійної ситуації, мають бути оперативними, відповідати характеру і масштабу аварійної 

ситуації, проводитися з урахуванням властивостей вантажів (пожежовибухонебезпечність, 

токсичність, корозійність, здатність до окиснення тощо), заходів безпеки та профілактики. 

4.3. Основні властивості та види небезпеки вантажів, а також заходи безпеки та 

застороги при ліквідації наслідків аварійних ситуацій наведені в аварійних картках (АК). Форма 

АК наведена у додатку 1. Аварійна картка має графи: 

номер ООН небезпечного вантажу класів 2 – 6, 8, 9 або умовний номер небезпечного 

вантажу класу 1; 

найменування вантажу. 

абзац четвертий пункту 4.3 виключено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту 

 та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135) 

Графа, де зазначається номер ООН або умовний номер, заповнюється на підставі 

алфавітного покажчика НВ, які перевозяться залізничним транспортом у критих вагонах, 

контейнерах або наливом і цистернах (для вантажів класів 2 – 6, 8, 9), та згідно з Переліком 

небезпечних вантажів класу 1. 

У графі "Найменування вантажу" для НВ вказується відповідне найменування 

небезпечного вантажу. 

(абзац шостий пункту 4.3 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Абзац сьомий пункту 4.3 виключено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту 

 та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

У розділі "Основні властивості та види небезпеки" АК зазначаються основні властивості, 

вибухо- та пожежонебезпека вантажу та небезпека для людини, а саме: 
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в основних властивостях для газів вказуються колір, запах, легший або важчий за 

повітря; розчинність у воді (добре розчинний, розчинний, малорозчинний, практично не 

розчинний, нерозчинний); при виході в атмосферу парує (димить); перевозиться в стисненому, 

зрідженому стані або в розчиненому стані під тиском; накопичується в низьких ділянках 

місцевості, підвалах, тунелях; окисник (окислювач, оксидант); 

для рідин (суспензій) – колір, запах, в'язкість, темніє на повітрі, легша або важча за воду; 

розчинність у воді (добре розчинна, розчинна, малорозчинна, практично не розчинна, 

нерозчинна); реагує з водою з виділенням тепла, з виділенням отруйних газів, з утворенням 

осаду, з утворенням стійкої емульсії; гідролізує; висококипляча, помірно кипляча або 

низькокипляча; леткість (легколетка, малолетка, нелетка); швидко або повільно випаровується з 

поверхні; пари легші або важчі за повітря; димить на повітрі, сильний відновник, сильний 

окисник; здатність викликати корозію (у більшості металів, руйнує скло, порцеляну); 

розчиняється в кислотах або лугах; 

для твердих речовин (пилу, порошків, кристалів, волокон) – колір, запах, розчинність у 

воді (добре розчинна, розчинна, малорозчинна, практично не розчинна, нерозчинна); реагує з 

водою з виділенням отруйних газів, з утворенням осаду, з утворенням стійкої емульсії; 

тугоплавка або розпливається на повітрі; сильний окисник, викликає корозію за умов 

зволоження, розкладається під дією кислот або лугів; 

для вантажів класу 1 ВМ зазначається, яку саме речовину містить виріб: містить тверду 

(рідку, пастоподібну, пластичну) вибухову речовину (речовини); містить тверду та рідку 

вибухову речовину; містить тверду вибухову речовину та легкозаймисту рідину; містить 

вибухові та легкозаймисті тверді речовини. 

У розділі "Пожежо- та вибухонебезпечність" зазначається: 

для горючих вантажів: легко займається; займається (від відкритого полум'я, від 

електричного розряду, при попаданні на розвинуту поверхню, при контакті з оксидами металів, 

окисниками, кислотами; від нагрітих стінок ємкостей, після гасіння); самозаймається на повітрі 

або у вологому повітрі (виділяє отруйні гази, утворює вибухонебезпечні суміші); горить 

(утворює високе полум'я, без полум'я, без доступу повітря; утворює отруйні гази, дим (білий, 

чорний); плавиться, тече, розкладає воду); вибухає (при взаємодії з горючими речовинами, 

органічними матеріалами; при взаємодії з водою, окисниками; за умов нагрівання, від 

відкритого полум'я, у разі удару, тертя, забруднення); балони вибухають унаслідок нагрівання; 

у порожніх цистернах утворюються вибухонебезпечні суміші. 

для важкогорючих вантажів: займається (від відкритого полум'я; при нагріванні вище за 

150° C; при взаємодії з горючими речовинами, органічними матеріалами; при взаємодії з 

окисниками; утворюючи вибухонебезпечні суміші); при нагріванні розкладається з утворенням 

токсичних продуктів; балони вибухають унаслідок нагрівання; у порожніх цистернах 

утворюються вибухонебезпечні суміші; вибухобезпечний; вибухопожежобезпечний; 

для негорючих вантажів: запалює горючі речовини; під час пожежі виявляє себе як 

сильний окисник; зневоджує деревину, підвищує її горючість; підтримує горіння; під впливом 

вогню розкладається з виділенням отруйних газів, при взаємодії з металами виділяється 

горючий газ, балони вибухають при нагріванні вище за 150° C; 

для вантажів класу 1 (ВМ): чутливі (нечутливі) до механічних впливів (удару, тертя), 

відкритого полум'я, заряду статичної електрики, проникного удару; здатні вибухати масою; 

вибух масою виключений; вибух малоймовірний; дуже чутливі з небезпекою вибуху масою; 

надзвичайно нечутливі без небезпеки вибуху масою; небезпека розкидання; небезпека вибуху і 

розкидання незначна; дія вибуху переважно обмежується упакуванням; загоряння одного 

виробу викликає послідовне загоряння сусідніх виробів; горіння може перейти у вибух; 

важкозаймисті; легкозаймисті; можливе загоряння (вибух) унаслідок забруднення горючими 

домішками; у сухому вигляді пожежо- та вибухонебезпечні; у зволоженому стані пожежо- та 

вибухонебезпечні; під час горіння можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів або їх 

фрагментів; займаються при нагріванні; радіус небезпечної зони ... м; знову займаються після 

гасіння пожежі; при взаємодії з повітрям самозаймаються; займаються при взаємодії з вологою; 

розлита рідина виділяє горючі пари; при взаємодії з водою виділяють горючі гази; пари 

утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші. 
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У розділі "Небезпека для людини" зазначається клас небезпеки речовини відповідно до 

ГОСТ 12.1.007-76, небезпека при: I – вдиханні, II – ковтанні, III – попаданні на шкіру, IV – 

попаданні в очі; можливий смертельний наслідок; під час горіння та вибуху небезпечні для 

життя людини; можливі опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (зазначається найменування). 

При I – вдиханні зазначається: кашель; першіння в горлі; утруднене дихання; стиснення 

в грудях; нежить; різь у горлі; почуття задухи; спазм голосової щілини; клекотливий подих; 

подразнення верхніх дихальних шляхів; захриплість голосу; набряк гортані; ядуха. 

При II – ковтанні – печіння в роті; слинотеча; біль у стравоході та в області шлунка; 

нудота; блювання (із домішкою крові); сильна спрага; пронос; отруєння; порушення ковтання. 

При III – попаданні на шкіру – червоність; біль; сверблячка; печіння; почервоніння; 

утворення пухирів; набряк; подразнення; усмоктування через неушкоджену шкіру; хімічний 

опік; виразка, що важко загоюється. 

При IV – попаданні в очі – сльозотеча; різь; біль; почервоніння кон'юнктиви; 

ушкодження райдужної оболонки; помутніння роговиці; набряк повік; спазм повік; розширення 

зіниць; витрішкуватість; жовтяничне забарвлення склер; сліпота; світлобоязнь. 

У розділі "Засоби індивідуального захисту" зазначається тип протигазу, респіратора, 

захисного костюма тощо. 

Розділ "Необхідні дії" має частини, де визначаються дії загального характеру, у разі 

витоків, розливу та розсипу вантажу (для ВМ – у разі руйнування), при пожежі. У діях 

загального характеру зазначається: вивести сторонніх, триматися з навітряного боку, уникати 

низьких місць, ізолювати небезпечну зону в радіусі ... м, у зону аварії входити повністю 

одягненому в захисний одяг, у зону аварії входити в захисних засобах, додержуватися правил 

пожежної безпеки, не палити, потерпілим надати першу допомогу, відправити людей з осередку 

ушкодження на медобстеження, відвести вагон у безпечне місце, усунути джерела вогню та 

іскор. 

Щодо дій у разі витоків, розливу та розсипу вантажу зазначається: припинити рух 

поїздів та маневрові роботи у небезпечній зоні, не доторкатися до розлитої або розсипаної 

речовини, викликати газорятувальну службу району; у разі повільного витікання газу усунути 

течу з дотриманням запобіжних заходів; при інтенсивному витіканні газу за узгодженням із 

фахівцями (пожежної охорони, з надзвичайних ситуацій) газ, що виходить, підпалити і дати 

вигоріти під контролем; ізолювати район, поки газ не розсіється; перекачати вміст у справну 

ємкість або ємкість для зливання з дотриманням умов змішування рідин; розлиту рідину 

захистити земляним валом, засипати інертним матеріалом; не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

Щодо дій у разі пожежі зазначається: не наближатися до ємкостей, що горять; 

охолоджувати водою з максимальної відстані; не гасити доти, доки не буде усунено витікання; 

не використовувати воду; гасити великою кількістю води; гасити водопінними, газовими 

вогнегасними речовинами; гасити вогнегасними порошками; гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною піною. 

У розділі "Нейтралізація" зазначаються дії щодо зменшення впливу наслідків аварійної 

ситуації на довкілля, технічні засоби і т. ін., а саме: для розсіювання (ізоляції, осадження) газу 

використовувати розпилену воду; місце розливу промити великою кількістю води; місце 

розсипу ізолювати сухим піском; розсипи зібрати і спалити; зібрати з дотриманням заходів 

пожежної безпеки в сухі ємкості (захищені від корозії); ізолювати піском, повітряно-

механічною піною; промити водою з контрольною (провокаційною) метою, ушкоджені балони 

винести з небезпечної зони і помістити в ємкості з водою; зі слабким розчином кислоти; зі 

слабким розчином лугу; при знижених температурах повітря речовину відкачати з низинної 

місцевості з дотриманням заходів пожежної безпеки, поверхні рухомого складу промити 

великою кількістю води; мийними композиціями; лужними розчинами; слабким розчином 

кислоти; обробити гострою парою; обробити розчином пероксиду водню, промиті поверхні 

рухомого складу, території обробити лужним розчином; слабким розчином кислоти; поверхню 

території (окремі осередки) засипати порошками, що містять лужний компонент (вапняк, 

доломіт); обробити лужним розчином; обробити розчинами (суспензіями) хлораміну; обробити 
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розчинами, що містять активний хлор (хлорне вапно, двітретиниосновний гіпохлорит кальцію 

(ДТСГК)); обробити концентрованим розчином пероксиду водню; обробити розчином, що 

містить два об'єми 10 % розчину сульфату заліза (II) та один об'єм розчину гашеного вапна; 5 % 

розчином моно- або дихлораміну, 20 % розчином хлориду заліза (III), промити 5 % розчином 

сульфіду калію або натрію; поверхню території (окремі осередки) випалити в разі загрози 

попадання речовини у ґрунтові води; ґрунт переорати; зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації; місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту; не 

допускати зіткнення (контакту) речовини, промивних вод із нафтопродуктами та іншими 

горючими матеріалами; невеликі витоки обробити 20 % розчином гідроксиду натрію та 10 % 

розчином сульфату заліза (II). 

У розділі "Заходи першої допомоги" наводяться дії щодо захисту людей від впливу 

наслідків аварійної ситуації: звільнити потерпілих з-під уламків, відвести (винести) з осередку 

ураження в безпечне місце з навітряного боку; очистити потерпілого й засоби індивідуального 

захисту від забруднень; свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг; дати зволожений кисень; 

шкіру й очі промити водою; 2 % розчином борної кислоти; дезінфекційними розчинами; у разі 

відсутності дихання здійснити штучне дихання; дати пити воду, викликати блювання; дати 

пити воду, молоко; шкіру змазати нейтральним жиром; в очі закапати 30 % розчин альбуциду; у 

разі попадання всередину – давати пити ковтками олію; у разі утрудненого дихання дати 

кисень; очі і слизові оболонки промивати водою, 2 % розчином соди не менше ніж 15 хвилин; 

адреналін категорично протипоказаний, дати сольове проносне; викликати швидку допомогу. 

Абзац двадцять дев'ятий пункту 4.3 виключено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту 

 та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Перелік технічних засобів та матеріалів для ліквідації наслідків аварійних ситуацій, 

зокрема засобів індивідуального захисту, засобів пожежогасіння, наведений в додатку 3. 

Відомості про наявність пожежонебезпечних, токсичних (отруйних), корозійних 

властивостей небезпечних вантажів наведені в додатку 4. 

4.4. Найменування небезпечних вантажів, крім радіоактивних матеріалів, із зазначенням 

для кожного вантажу відповідного номера аварійної картки наведені в алфавітному покажчику 

(додаток 4). 

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Речовини, які не зазначено конкретно, мають позначення Н.З.К. 

(абзац другий пункту 4.4 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Якщо з будь-якої причини точне (повне) найменування вантажу встановити неможливо, 

але відомий номер ООН вантажу, то номер аварійної картки з'ясовується за номером ООН 

вантажу згідно з додатком 5. У разі відсутності найменування та номера ООН вантажу при 

ліквідації наслідків аварійної ситуації використовують такі ЗІЗ: 

для хімрозвідки і керівника робіт – ПДУ-З (протягом 20 хвилин) або ізолювальний 

протигаз УІП-12, ІП-4М. Для аварійних бригад – ізолювальний захисний костюм КІХ-5, ІК-УА 

або КІ-АР "Іній" у комплекті з ізолювальним протигазом ІП-4М, УІП-12 або дихальним 

апаратом АСВ-2. При загорянні – вогнезахисний костюм ТЗК-1 у комплекті з ізолювальним 

протигазом. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття за ГОСТ 12265-78. 

При цьому необхідно відвести вагон у безпечне місце, ізолювати небезпечну зону в 

радіусі 200 м, вивести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. 

Додержуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. Постраждалим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ушкодження на медобстеження. 

У разі витікання, розливу або розсипу вантажу необхідно припинити рух поїздів та 

маневрову роботу в небезпечній зоні. Не доторкатися до розлитої або розсипаної речовини. 

Усунути течу з дотриманням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну, суху, захищену 

від корозії ємкість. Розливи захистити земляним валом. Не допускати попадання речовини у 
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водоймища, підвали, каналізацію. Засипати сухим інертним матеріалом. Зібрати в сухі ємкості. 

Повідомити у державну санітарно-епідеміологічну службу на залізничному транспорті (СЕС). 

У разі пожежі не наближатися до ємкостей, що горять. Гасити порошками з 

максимальної відстані. Не використовувати воду! 

Також керуються трафаретами, знаками небезпеки на вагонах, контейнерах або тарі для 

визначення загального характеру небезпеки вантажу. 

4.5. Під час виникнення аварійної ситуації з небезпечними вантажами, що 

супроводжуються провідниками або фахівцями вантажовласника (відправника, одержувача), 

останні: 

уживають заходів щодо запобігання загрозі людям, пошкодженню рухомого складу, 

споруд, вантажів та іншим негативним наслідкам, недопущення сторонніх осіб у небезпечну 

зону; 

установлюють можливість і умови подальшого перевезення вантажів і, в разі потреби, 

разом із локомотивною бригадою та іншими працівниками залізничного транспорту вживають 

заходів для припинення руху поїздів, маневрової роботи; 

після огляду місця події доповідають про обставини, що склалися, і заходи, необхідні 

для забезпечення безпеки: на перегоні – машиністу локомотива, на станції – черговому по 

станції; 

після прибуття на місце аварійної ситуації аварійно-відбудовних і пожежних підрозділів 

повідомляють їх керівникам про стан вантажів, рухомого складу та заходи безпеки при веденні 

аварійно-відбудовних і рятувальних робіт. 

У разі виникнення аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, які супроводжуються 

провідниками або фахівцями вантажовласника, усунення наслідків аварійних ситуацій 

(відбудовні роботи, гасіння пожежі, надання долікарської допомоги) виконуються за їх участю. 

4.6. Ліквідацію наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, відбудовні та 

пожежні поїзди здійснюють за своїми тактико-технічними можливостями. У разі потреби до 

відбудовного або пожежного поїзда причеплюється вагон з медичним обладнанням та 

персоналом для надання медичної допомоги. 

Особовий склад поїздів і працівників залізниць, залучений до ліквідації наслідків 

аварійних ситуацій, забезпечується засобами індивідуального захисту та навчається правилам 

користування ними. 

Порядок прямування відбудовних і пожежних поїздів залізниць до місця аварійних 

ситуацій встановлюється Укрзалізницею. 

4.7. До ліквідації наслідків аварійної ситуації з небезпечними вантажами залучаються 

фахівці цивільного захисту підприємств, установ та/або організацій, де виникла така ситуація, з 

наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної 

одиниці, на території якої розташовані підприємство, установа та/або організація, а також 

відповідними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства 

оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я 

України відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11. Залучені 

фахівці та організації прибувають на місце аварійної ситуації із засобами та технікою, ЗІЗ, 

необхідними для ліквідації її наслідків, використовують засоби, указані в аварійних картках, а 

також специфічні нейтралізатори, методи й засоби. 

(абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з 

 наказом Міністерства інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Управління залізниць заздалегідь узгоджують з регіональними органами ДСНС України 

перелік підприємств, які мають аварійні служби та фахівців, а також номенклатуру небезпечних 

вантажів, у ліквідації наслідків аварійних ситуацій, з якими ці підприємства можуть взяти 

участь. Інформація щодо оперативного зв'язку з органами ДСНС України надається підрозділам 

залізниці відділами та управліннями ДСНС України згідно із зазначеними планами взаємодії. 

До ліквідації наслідків аварійних ситуацій залучаються невоєнізовані формування та 

військові підрозділи, які входять до територіальних підсистем Єдиної державної системи. 
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5. Порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при 

перевезенні їх залізничним транспортом 

 

Сповіщення про виникнення аварійної ситуації 

 

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій на перегоні машиніст локомотива негайно 

вживає заходів щодо захисту членів локомотивної бригади від можливого впливу небезпечних 

вантажів та сповіщає про аварійну ситуацію у встановленому порядку через поїзний 

радіозв'язок або іншим можливим видом зв'язку поїзного диспетчера і чергових по станціях, які 

обмежують перегін. У цьому разі машиніст локомотива і його помічник розкривають пакет із 

перевізними документами. При перевезеннях з використанням електронного перевізного 

документа відомості про найменування вантажу, номер ООН, номер аварійної картки 

визначаються порядком, встановленим технологією внутрішнього документообігу в умовах 

застосування електронного перевізного документа. 

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177) 

Схема оповіщення про виникнення аварійної ситуації з небезпечними вантажами подана 

на рис. 1. 

(абзац другий пункту 5.1 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 
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Рис. 1. Схема оповіщення про виникнення аварійної ситуації з небезпечними вантажами. 

(схема оповіщення пункту 5.1 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

 наказу Міністерства інфраструктури 

 України від 05.11.2014 р. N 565)

http://www.raido.org.ua/
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Повідомлення містить опис характеру аварійної ситуації, відомості про наявність 

потерпілих, найменування вантажу, номер аварійної картки і номер ООН вантажу (за їх 

наявності в перевізних документах), кількість небезпечного вантажу в зоні аварійної ситуації, а 

на електрифікованих ділянках – повідомлення щодо необхідності зняття напруги з контактної 

мережі. 

Після передачі повідомлення про аварійну ситуацію локомотивна бригада вживає 

заходів за вказівкою поїзного диспетчера згідно з аварійною карткою на даний небезпечний 

вантаж. 

5.2. У разі одержання від машиніста повідомлення про аварійну ситуацію, а також у разі 

виникнення аварійної ситуації в межах станції черговий по станції сповіщає про ситуацію 

начальника станції, поїзного диспетчера, районний (міський) відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення, після чого вживає заходів згідно з аварійною 

карткою. 

5.3. Поїзний диспетчер, отримавши повідомлення про аварійну ситуацію, сповіщає про 

це чергового по ДН, а також регулює рух поїздів у зоні аварійної ситуації. 

5.4. Черговий по ДН, отримавши повідомлення про аварійну ситуацію, сповіщає 

начальника ДН, першого заступника начальника ДН, старшого чергового помічника начальника 

оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці, ревізора з безпеки руху поїздів 

ДН, головного державного санітарного лікаря лінійної дільниці. У разі потреби сповіщаються 

відправник (одержувач) вантажу та черговий помічник військового коменданта. 

Якщо в зоні аварійної ситуації виявилася велика кількість небезпечного вантажу (вагон, 

групи вагонів або велика кількість упаковок небезпечного вантажу) або виникла аварійна 

ситуація, то черговий по ДН сповіщає про це в місцеві органи виконавчої влади. 

Старший черговий помічник начальника оперативно-розпорядчого відділу служби 

перевезень залізниці інформує про аварійну ситуацію начальника залізниці, головного ревізора 

з безпеки руху поїздів залізниці, головного диспетчера оперативно-розпорядчого відділу 

головного управління перевезень Укрзалізниці. 

5.5. Для оперативного керівництва ліквідацією аварійної ситуації створюються 

оперативні групи в дирекції залізничних перевезень (ДН) під керівництвом першого заступника 

начальника ДН, в управліннях залізниць – першого заступника начальника залізниці (керівника 

робіт) за участю причетних служб: перевезення (Д), комерційної (М), локомотивного 

господарства (Т), вагонного господарства (В), колійного господарства (П) та безпеки руху 

поїздів (РБ), а також відповідних відділів ДН за умови обов'язкового проведення з ними 

цільового інструктажу щодо роботи з небезпечними вантажами і забезпечення їх заходами 

індивідуального захисту. Допуск до роботи оформляється нарядом-допуском, як до роботи з 

підвищеною небезпекою відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці. 

(абзац перший пункту 5.5 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Для ліквідації наслідків аварійної ситуації керівник робіт у необхідних випадках залучає 

фахівців відправника (одержувача) з їхніми засобами, які після отримання інформації від 

залізниці в найкоротший термін прибувають на місце аварійної ситуації. 

5.6. Рішення про направлення відбудовного і пожежного поїздів, а також інших 

аварійно-відбудовних підрозділів на аварійно-відбудовні роботи в межах ДН приймає черговий 

по ДН, у межах залізниці – старший дорожній диспетчер оперативно-розпорядчого відділу 

служби перевезень з наступною доповіддю головному ревізору залізниці та його заступнику з 

відбудовних засобів. Рішення про направлення відбудовних поїздів з інших залізниць приймає 

головний диспетчер Головного управління перевезень з наступною доповіддю головному 

ревізору з безпеки руху поїздів та автотранспорту Укрзалізниці. 

5.7. Керівник робіт у разі виникнення аварійної ситуації, яка загрожує населенню, 

довкіллю, спільно із фахівцями причетних служб, а за потреби – разом із представниками 

територіальних служб з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 

міністерств охорони здоров'я, надзвичайних ситуацій, найближчих підприємств, організацій і 
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фахівцями відправника (одержувача) оперативно розроблюють та виконують план реагування 

на аварійну ситуацію, у якому передбачають: 

(абзац перший пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

проведення санітарно-хімічної (у разі потреби – біологічної) розвідки на місці аварії і 

території, що перебуває під загрозою дії чинників аварії, визначення межі небезпечної зони, 

огородження зони та вжиття заходів щодо її охорони; 

(абзац другий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

організацію ходу робіт з установлення порядку надання повідомлень; 

оповіщення і проведення евакуації населення з небезпечних територій (радіус зони 

евакуації визначається, зважаючи на властивості і кількість вантажу, особливості місцевості і 

погодно-кліматичні умови); 

оцінку пожежної обстановки; 

виявлення людей, що зазнали дії отруйних (токсичних), їдких і радіоактивних речовин, 

біологічно небезпечних препаратів, й організацію надання їм медичної допомоги в необхідному 

обсязі; 

(абзац шостий пункту 5.7 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

визначення загрози вибуху і пожежі для особового складу підрозділів і населення, а 

також загрози розвитку пожежі; 

визначення сил і засобів для ліквідації наслідків аварії і порядку їх використання; 

визначення завдання окремим підрозділам і спеціалізованим формуванням; 

проведення динамічного контролю вмісту небезпечних речовин у довкіллі; 

послідовність аварійно-відбудовних робіт; 

організацію реєстрації учасників ліквідації наслідків аварійної ситуації; 

з'ясування і забезпечення засобами нейтралізації, дезактивації і дегазації згідно з 

аварійною карткою; 

(абзац тринадцятий пункту 5.7 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

контроль за повнотою нейтралізації (дезактивації дегазації, знезаражування) місцевості, 

об'єктів довкілля, техніки, транспорту, спецодягу; 

(абзац чотирнадцятий пункту 5.7 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

організацію медичного забезпечення; 

ужиття необхідних заходів безпеки. 

Відновлення наскрізного руху, розчищення завалів, підіймання рухомого складу, 

розбирання вагонів здійснює залізниця. Гасіння пожеж здійснюють підрозділи відомчої 

пожежної охорони з наданням їм необхідної допомоги з боку підрозділів державної пожежної 

охорони. 

(абзац сімнадцятий пункту 5.7 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

5.8. Керівник робіт здійснює організацію безпечного ведення робіт з ліквідації наслідків 

аварійної ситуації. Відповідальність за виконання встановлених ним завдань та заходів безпеки 

несуть керівники залучених підрозділів. 

Забороняється починати відбудовні роботи в зоні аварії з небезпечними вантажами 

силами підрозділів Міністерства транспорту України до прибуття відповідних аварійних служб, 

усунення ними загрози життю і здоров'ю людей та до одержання інструктажу на ведення 

відбудовних робіт і засобів індивідуального захисту. 

5.9. У разі відсутності перевізних документів номер аварійної картки визначається 

відповідно до пункту 4.4. 

Якщо властивості небезпечних вантажів невідомі, то керівник робіт вживає заходів щодо 

з'ясування цих даних через відправника (одержувача) вантажу, спеціалізовані науково-дослідні 
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організації та, у разі потреби, вимагає прибуття на місце аварії відповідних фахівців 

відправника (одержувача). 

5.10. Старший черговий помічник начальника оперативно-розпорядчого відділу служби 

перевезень залізниці, отримавши повідомлення про аварійну ситуацію, сповіщає керівництво 

відповідних служб залізниці, головного державного санітарного лікаря залізниці та 

територіальні (за їх відсутності – центральні) служби з організації ліквідації наслідків аварійних 

ситуацій із небезпечними вантажами відповідного міністерства, відомства або організації, 

уключаючи територіальне головне управління (управління) ДСНС України і головне 

управління (управління) з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації. За 

потреби сповіщається черговий офіцер управління військових сполучень на залізничному 

транспорті. 

(пункт 5.10 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

 

Ведення аварійно-відбудовних робіт 

 

5.11. Керівники відбудовних підрозділів керуються вимогами Інструкції з організації 

відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України, 

затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 27 квітня 2001 року N 258, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 травня 2001 року за N 422/5613, а також 

вимогами цих Правил. 

(пункт 5.11 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

5.12. Відправлення з колії стоянки на місце аварійної ситуації відбудовного поїзда (далі – 

ВП) забезпечується не пізніше 50 хвилин після повідомлення в робочий час і через 60 хвилин в 

інший час доби. Начальник ВП одержує розпорядження поїзного диспетчера із зазначенням 

запобіжних заходів, виходячи з дій, передбачених в аварійній картці. 

(абзац перший пункту 5.12 із змінами, внесеними згідно з 

 наказом Міністерства інфраструктури України від 05.11.2014 р. N 565) 

Відправлення ВП на під'їзні колії промислових підприємств здійснюється за умови 

одержання заявок і проводиться з дозволу головного ревізора залізниці з безпеки руху або його 

заступника та за вказівкою начальника ДН. 

5.13. Поїзний диспетчер у кожному разі передачі розпорядження про відправлення ВП 

зазначає ступінь його негабаритності і забезпечує умови безпечного руху, керуючись при цьому 

чинними нормативними документами. 

Поїзний диспетчер, на дільниці якого відбувся схід рухомого складу, забезпечує: 

своєчасну підготовку найближчих станцій і дільницю для безперешкодного просування 

ВП; 

оперативне просування ВП і передачу за поїзним радіозв'язком начальникам ВП усієї 

необхідної для підготовки до проведення робіт інформації; 

до прибуття ВП звільнення колії від рухомого складу; 

можливість вільного маневрування відбудовних поїздів, що прибувають до місця аварії. 

5.14. Організація відбудовних робіт включає: 

виявлення обсягів робіт, визначення необхідних сил і засобів, у тому числі засобів 

індивідуального захисту працівників; 

вибір схеми і встановлення черговості проведення робіт, розробку планів з організації 

відбудови; 

забезпечення охорони й огородження місць роботи; 

забезпечення залучених осіб засобами індивідуального захисту; 

уживання необхідних заходів пожежної безпеки; 

оцінку прийнятих рішень з урахуванням шкоди, завданої довкіллю. 

5.15. Роботи виконуються у визначеній послідовності відповідно до прийнятого плану. 

За умов звільнення земляного полотна від рухомого складу, що зійшов, працівники відбудовних 

поїздів беруть участь у ремонті колії, установленні пошкоджених опор контактної мережі, 
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відновленні засобів зв'язку й пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Начальник ВП 

відповідає за виконання оперативного плану відновлення в частині підіймання рухомого 

складу, що зійшов з рейок. 

5.16. Перед початком робіт, пов'язаних з підійманням і прибиранням рухомого складу, 

що зійшов з рейок, начальник ВП обстежує місце сходу. 

Робота з вантажопідіймальним краном (кранами) здійснюється під керівництвом особи, 

яка відповідає за безпечне виконання робіт з переміщення вантажів краном. Ця особа повинна 

бути атестована в установленому порядку та призначена наказом згідно з п. 1.2 Типової 

інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному 

стані, затвердженої Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 за N 107 і зареєстрованої Мін'юстом 

України 13.03.95 за N 59/595. 

Забороняється проведення робіт щодо підіймання і ремонту рухомого складу, який 

містить вибухові матеріали, займисті гази, а також вантажі, що легко займаються і горять, без 

застосування іскробезпечного інструменту і безпечних технічних засобів. 

5.17. Вагони з небезпечними вантажами, що можуть становити небезпеку (пожежі, 

витікання), з дотриманням запобіжних заходів переставляються в безпечне місце на відстань, 

зазначену в аварійній картці, але не меншу 200 м від виробничих і житлових будівель, інших 

вагонів з небезпечними вантажами або на спеціально обладнані колії, обумовлені технічно-

розпорядчим актом станції. 

5.18. Роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, під час технічного 

обслуговування, безвідчепного ремонту і поточного відчепного ремонту здійснюються в 

порядку, установленому Укрзалізницею. 

5.19. При виявленні випадків співудару вагонів з небезпечними вантажами на швидкості, 

що перевищує допустиму, які не спричинили сходу їх з колії, провадиться технічний і 

комерційний огляд вагонів з додержанням заходів безпеки. За потреби їх переставляють у 

безпечне місце відповідно до п. 5.17. Відповідальність за виконання вимог цього пункту 

покладається на начальника станції. 

Якщо протягом 2 годин після співудару не виявлено ознак витікання, просипання, 

загоряння небезпечного вантажу, то вагон відправляється за призначенням. 

Якщо в зазначений період часу виявлено витікання, просипання, загоряння небезпечного 

вантажу, то діють відповідно до аварійної картки на цей вантаж. 

5.20. У разі потреби освітлення фронту робіт використовують освітлювальні пристрої у 

вибухозахищеному виконанні. 

5.21. Керівник робіт у плані робіт передбачає можливість обстеження компетентними 

особами зони аварії (відеозйомка, фотографування об'єктів, складання схем, відбирання зразків 

тощо). 

5.22. По закінченні відбудовних робіт залучені працівники, що брали участь у цих 

роботах, проходять медичне обстеження згідно з рекомендаціями аварійної картки. 

 

Особливості ліквідації наслідків аварійних ситуацій в залежності від класу небезпеки 

вантажів 

 

5.23. При ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами 

враховуються їх властивості залежно від класу небезпеки. 

Клас 1 – вибухові матеріали. Ураховується їхня особлива небезпека, спроможність 

завдати значної шкоди життю та здоров'ю людей, а також житловим і виробничим об'єктам, 

транспортній інфраструктурі. 

При плануванні аварійно-відбудовних робіт з ВМ передусім ураховується підклас 

вантажу, що зазначений в аварійній картці: 

підклас 1.1 (ВМ із небезпекою вибуху масою) – вибухають усією масою під впливом 

ударів, нагрівання, детонації. При цьому утворюється ударна хвиля, що призводить до 

руйнування рухомого складу, будівельних конструкцій, відбудовної і пожежної техніки, до 

ушкодження людей. Прогрівання ВМ цього підкласу в умовах пожежі збільшує можливість 

переходу горіння в детонацію, і в тактичній діяльності аварійні і пожежні служби прирівнюють 
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можливість вибуху до одиниці. Крім ударної хвилі, великої шкоди завдають осколки й уламки 

упакувань, вагонів, будівельних конструкцій тощо, що розлітаються в зоні вибуху з великою 

швидкістю; небезпечні газоподібні продукти вибуху (вуглецю монооксид, оксиди азоту, 

фосфору, ціанід водню); 

підкласи 1.2 (ВМ, що не вибухають масою) і 1.3 (ВМ пожежонебезпечні, що не 

вибухають масою) характеризуються небезпекою розкидання, загоряння, але не створюють 

небезпеки вибуху масою. Горіння метальних ВМ (порохи, ракетне паливо підкласів 1.2 і 1.3) за 

зовнішнім ефектом виглядає як вибух, що супроводжується руйнуванням упакування, вагона і 

розкиданням окремих уламків на значну відстань (заряди ракетних палив спроможні до 

розлітання на декілька кілометрів, створюючи при цьому окремі осередки пожежі); 

підкласи 1.4 (ВМ, що не становлять значної небезпеки), 1.5 (дуже малочутливі ВМ) і 1.6 

(надзвичайно малочутливі ВМ) становлять значно меншу небезпеку, можливість вибуху дуже 

низька, навіть при їх запаленні або ініціюванні. 

Порядок дій спеціалізованих підрозділів визначається цими Правилами й іншими 

чинними нормативними актами. 

Клас 2 – гази стиснені, зріджені і розчинені під тиском в ємкостях (цистернах, балонах), 

де створюється надлишковий тиск, який значно підвищується зі збільшенням температури і 

може призвести до розгерметизації ємкості або до її руйнування. Цистерни зі зрідженими та 

стисненими газами охолоджуються незалежно від природи газу. 

У разі пошкодження котла цистерни з негорючим і нетоксичним газом цистерна 

відводиться в безпечне місце і перебуває під наглядом. Ліквідація витікання або переливання 

вантажу в порожню цистерну здійснюється в присутності фахівців відправника (одержувача). 

(абзац дев'ятий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

При розгерметизації цистерни і витіканні горючого газу, густина якого більша за густину 

повітря, з метою уникнення створення вибухонебезпечної концентрації і виникнення потужного 

вибуху або об'ємного загоряння газ, що виходить, під контролем фахівців підпалюють і при 

інтенсивному охолодженні котла цистерни дають йому вигоріти. Рішення про підпалення газу 

приймається керівником робіт на основі письмового повідомлення фахівців після визначення 

зони загазованості, евакуації людей і оцінки можливих наслідків об'ємного загоряння 

газоповітряної суміші. 

(абзац десятий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Під час піднімання цистерн з вантажами класу 2 стежать, щоб підіймальні засоби і самий 

процес підіймання не призводили до розгерметизації цистерн. 

У разі витікання отруйних (токсичних) газів для ізоляції газу створюється водяна завіса. 

При пошкодженні критого вагона або контейнера з балонами зі стисненими або 

зрідженими газами вагон (контейнер) відкривають, уникаючи іскроутворення і пожежі. 

Перевірка цілісності балонів, наявності витікання газу і ступеня загазованості здійснюється з 

дотриманням передбачених аварійною карткою заходів безпеки. Якщо виявляються ушкоджені 

балони, то їх віддаляють на відстань, не меншу 100 м від колії на перегоні, будинків і споруд, 

занурюють в ємкість із розчином відповідно до аварійної картки або ємкість з водою. До 

повного виходу газу встановлюється охорона і спостереження. 

Порожні цистерни з-під займистих зріджених газів мають підвищену небезпеку, 

поводження з ними унеможливлює пошкодження котла з причини падіння надлишкового тиску 

в об'ємі котла, де може утворитися вибухонебезпечна суміш газу з повітрям. В умовах пожежі 

порожні цистерни прогріваються з великою швидкістю і через підвищення тиску можливі їх 

розгерметизація або руйнування. 

(абзац чотирнадцятий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Клас 3 – легкозаймисті рідини (ЛЗР). 

(абзац п'ятнадцятий пункту 5.23 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 
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Загальною властивістю вантажів класу 3 у разі витікання є здатність створювати над 

поверхнею розлитої рідини горюче середовище з пожежонебезпечною концентрацією парів при 

температурах навколишнього повітря вище температури спалаху. Горюча концентрація може 

поширюватися від місця виникнення на відстань понад 2 км, а низькі температури 

самозаймання парів (100 – 300° C) призводять до їх займання від нагрітих тіл і поверхонь. 

Насичені пари ЛЗР з підвищенням температури навколишнього середовища створюють у 

цистерні значний тиск, здатний призвести до її розгерметизації. Перед початком робіт з 

цистернами, що містять ЛЗР, переконуються в їх герметичності і в тому, що вони не нагріті. 

Частини цистерн, що нагрілися в зоні теплового впливу пожежі, тривалий час становлять 

небезпеку опіків для працівників. Розігріті цистерни, особливо верхні їх частини, які не 

контактують з рідкою фазою, можуть спричиняти загоряння парової фази внаслідок 

переміщення рідкої фази і гідроудару при зсуві цистерн з місця сильними ривками. Тому під 

час роботи відбудовних засобів з цистернами передбачається можливість негайного 

відчеплення тягової техніки і відведення її на безпечну відстань. При цьому протипожежні 

засоби перебувають у повній готовності, забезпечуючи прикриття відбудовних робіт. 

(абзац шістнадцятий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Під час пошкодження цистерни з ЛЗР, що супроводжується витіканням небезпечного 

вантажу, уживаються заходи щодо усунення витікання, відведення цистерни на безпечну 

відстань і перевантаження рідини у порожню цистерну. 

(абзац сімнадцятий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Якщо при витіканні ЛЗР виникає пожежа, то на шляху рідини, яка горить, будується 

земляна загата, пожежа гаситься або підтримується контрольоване горіння до повного 

вигоряння рідини, що витікає. 

Під час робіт з нагрітими цистернами з ЛЗР уживаються заходи щодо їх інтенсивного 

охолодження водою до температури навколишнього середовища і усунення витікання парової і 

рідкої фаз. Недеформовані цистерни піднімаються або переставляються на залізничні колії за 

допомогою техніки відбудовного поїзда і виводяться за межі небезпечної зони. 

При пожежі, яка супроводжується вибухами і потужним тепловим випромінюванням, 

особовому складу, який бере участь у ліквідації наслідків аварійної ситуації, забороняється 

наближатися до ємкостей і перебувати від них на відстані, меншій за 200 м. Для захисту від 

ударної хвилі використовуються місцеві укриття. 

Порожні цистерни із залишками ЛЗР містять насичені пари, вибухонебезпечна 

концентрація яких знаходиться у температурних межах поширення полум'я. Якщо температура 

навколишнього середовища лежить у діапазоні температурних меж поширення полум'я, то за 

наявності джерела запалювання може відбутися вибух пароповітряної суміші. Порядок дій з 

порожніми цистернами аналогічний до порядку для навантажених. 

Клас 4.1 – легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 – самозаймисті речовини; клас 4.3 – 

речовини, які виділяють займисті гази при взаємодії з водою. 

(абзац двадцять другий пункту 5.23 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

У разі гасіння пожеж з вантажами класу 4.1 враховується, що недостатнє зволоження 

вантажу сприяє самозайманню після припинення горіння. Після гасіння пожежі таких вантажів 

здійснюється додатковий контроль появи повторних вогнищ. 

(абзац двадцять третій пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Якщо в аварійну ситуацію потрапили вагони з небезпечними вантажами класу 4.2, 

особлива увага звертається на те, що окремі з них (фосфор жовтий, металоорганічні сполуки) 

самозаймаються при контакті з киснем повітря. У цьому разі виникнення процесу горіння 

уникнути практично неможливо. При горінні утворюються токсичні речовини. Продовження 

робіт можливе після гасіння загоряння вогнегасними речовинами, зазначеними в аварійній 

картці. 
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(абзац двадцять четвертий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Вантажі класу 4.3 характеризуються високою активністю щодо води. Взаємодія з водою 

має характер вибуху. У ході хімічної реакції утворюються займисті (горючі) гази. Більшість 

вантажів цього класу є горючими. Ці властивості враховуються при проведенні робіт поблизу 

водоймищ та річок, у дощову погоду або взимку. 

(абзац двадцять п'ятий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Клас 5.1 – речовини-окисники і клас 5.2 – органічні пероксиди. 

(абзац двадцять шостий пункту 5.23 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Властивостями небезпечних вантажів цього класу є здатність розкладатися при 

нагріванні з утворенням кисню (розкладання пероксидів може мати характер вибуху), що 

сприяє розвитку пожежі в умовах аварійної ситуації; утворювати з горючими речовинами 

суміші, які самозаймаються в момент їх утворення або займаються при наявності джерела 

запалювання; утворюють токсичні речовини в контакті з неорганічними речовинами. Горючі 

речовини прибираються з місця розсипу або розливу вантажу. 

Клас 6.1 – отруйні (токсичні) речовини. 

(абзац двадцять восьмий пункту 5.23 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Вантажі класу 6.1 в аварійних ситуаціях спричиняють отруєння та захворювання при 

попаданні до організму або контакті зі шкірою. Особливо небезпечними є легколеткі речовини, 

які при аварійних ситуаціях можуть створювати небезпечні концентрації і призвести до 

отруєння не тільки в зоні аварійної ситуації, а й на значній відстані від неї. Більшість вантажів 

цього класу є горючими речовинами і при горінні утворюють газоподібні токсичні речовини 

(ціанід водню, фосген, хлороводень, оксиди азоту і т. ін.). У разі пожежі нагрівання призводить 

до випаровування і розкладання негорючих і малолетких отруйних вантажів, що підвищує 

небезпеку отруєння. 

(абзац двадцять дев'ятий пункту 5.23 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

Клас 8 – їдкі (корозійні) речовини. 

(абзац тридцятий пункту 5.23 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

При роботах з небезпечними вантажами цього класу враховується, що при 

безпосередньому контакті ці речовини спричиняють ушкодження живої тканини, а при 

витіканні і просипанні – пошкодження і руйнування вантажів та транспортних засобів. Окремі 

вантажі цього класу є горючими речовинами, які утворюють при горінні токсичні продукти, 

виявляють окиснювальні властивості, запалюють горючі речовини (матеріали). 

 

Особливості ліквідації наслідків аварійної ситуації, що викликала радіоактивне 

забруднення 

 

5.24. У разі виникнення аварійної ситуації працівники залізничного транспорту 

встановлюють наявність у складі поїзда вантажів із радіоактивними матеріалами, інформують 

причетні служби і спеціалістів відповідно до схеми оповіщення (рис. 1) та вживають заходів: 

видаляють з потенційно небезпечної зони людей, у тому числі потерпілих, на відстань не 

менше ніж 100 – 200 м з навітряного боку, якщо інші обставини не потребують більших 

відстаней (після уточнення радіаційної обстановки відстань слід змінити відповідно до 

ситуації); 

надають потерпілим першу медичну допомогу; 

(абзац третій пункту 5.24 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

позначають зону радіаційної транспортної аварії попереджувальними знаками і 

сигналами припинення руху в радіусі не менше ніж 10 м від її зовнішньої межі; 
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припиняють прохід людей і пропускання рухомого складу через зону аварії, що 

викликала радіоактивне забруднення, до ліквідації наслідків аварійної ситуації. 

У разі виникнення аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів необхідно 

керуватися заходами, розробленими відправником відповідно до Положення щодо планування 

заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів, затвердженого 

наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2005 N 38, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22.04.2005 за N 431/10711, які додаються до перевізних документів. 

(пункт 5.24 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

у зв'язку з цим абзац шостий уважати відповідно абзацом сьомим) 

Доступ у зону радіаційної транспортної аварії дозволяється для осіб, що беруть участь в 

аварійно-відбудовних роботах. 

5.25. У разі радіаційної транспортної аварії фахівці відправника (одержувача), 

територіальної служби цивільного захисту України після прибуття на місце радіаційної аварії 

спільно з фахівцями СЕС і залізниці проводять аналіз ситуації за такою схемою: 

виявляють потерпілих, чи надана їм невідкладна допомога і в якому обсязі; 

визначають ступінь радіаційної небезпеки за показниками відповідних приладів; 

з'ясовують цілісність вантажних контейнерів або упаковок; наявність у зоні аварії 

легкозаймистих та горючих рідин або газів, вибухонебезпечних, токсичних або окиснювальних 

речовин, можливість виникнення пожежі поблизу упаковок із радіоактивними матеріалами; 

збирають інформацію щодо розміщення населення, розташування водоймищ, 

можливості доступу в зону аварії. 

Ця інформація використовується при плануванні і здійсненні заходів щодо ліквідації 

наслідків аварійної ситуації, що викликала радіоактивне забруднення. 

5.26. Аналіз аварійної ситуації та організація виконання робіт відповідно до п. 5.25 

проводиться за участю особи, що супроводжує вантаж. Якщо персонал супроводу не може 

виконувати свої функції, а також у разі його відсутності або загибелі, до прибуття фахівців 

відправника (одержувача) і формувань ДСНС України ці дії виконує призначена керівником 

робіт відповідальна особа. 

Після аналізу ситуації фахівці визначають: 

радіаційну обстановку і межі зони аварії, що викликала радіоактивне забруднення, 

уживають заходів щодо її огородження попереджувальними знаками, охорони радіаційної зони, 

а також установлюють рівні забруднення території, транспортних засобів, вантажів і т. ін. 

радіоактивними матеріалами; за потреби вживають заходів щодо евакуації населення з 

небезпечних територій; 

уживають заходів безпеки, спрямованих на усунення можливого загоряння, вибуху, 

токсичного впливу інших небезпечних вантажів, що розміщені в зоні аварії; 

виявляють людей, що зазнали радіаційного опромінення, і направляють їх на медичне 

обстеження. Осіб, які зазнали забруднення радіоактивними матеріалами, відправляють на 

санітарну обробку; їхній одяг, взуття та особисті речі – на дезактивацію та поховання; 

коригують відповідно до конкретних обставин план робіт щодо ліквідації наслідків 

аварії, що викликала радіоактивне забруднення, який відправник (одержувач) має до початку 

перевезення. У плані передбачені такі заходи: визначення сил та засобів, що залучаються до 

аварійно-відбудовних робіт (спеціальних аварійних бригад (далі – САБ), фахівців і формувань 

ДСНС України України та інших підрозділів залізничного транспорту); проведення 

інструктажу і постановка завдань з урахуванням радіаційної обстановки, необхідних заходів 

радіаційного захисту, обсягу і послідовності аварійно-відбудовних робіт; забезпечення 

радіаційного контролю; дезактивація зони аварії, рухомого складу, вантажів, устаткування, 

спецодягу і т. ін.; збирання і видалення радіоактивних відходів; організація медичного 

забезпечення потерпілих; визначення ступеня придатності вантажів для подальшого 

використання; розслідування причин і оформлення необхідних документів щодо аварії, що 

викликала радіоактивне забруднення. 
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5.27. Працівники підрозділів залізничного транспорту, які залучаються для проведення 

аварійно-відбудовних робіт у зоні аварії, що викликала радіоактивне забруднення, на цей період 

прирівнюються до фахівців, що працюють із джерелами іонізуючих випромінювань. 

При проведенні робіт з ліквідації наслідків аварії, що викликала радіоактивне 

забруднення, час перебування людей у зоні цієї аварії і режими їх радіаційного захисту 

визначаються за участю представника СЕС у залежності від рівнів випромінювання і 

радіоактивного забруднення. 

5.28. У разі планування заходів щодо ліквідації аварії, що викликала радіоактивне 

забруднення, не повинні бути перевищені основні радіаційні межі, що обумовлені Нормами 

радіаційної безпеки України, затвердженими постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 01.12.97 N 62 (НРБУ-97). 

5.29. У разі виявлення в збірному вагоні радіаційних упаковок, що мають видимі 

пошкодження, припиняють усі роботи у вагоні, двері вагона зачиняють та опломбовують; 

уживають заходів щодо перестановки вагона на колію, яка віддалена від місця перебування 

людей на відстань не менш як 10 м та викликають представника СЕС. 

Працівники СЕС проводять радіаційний контроль та при виявленні радіоактивного 

забруднення викликають представника відправника (одержувача) та фахівців територіальних 

служб ДСНС України, які вирішують питання щодо ліквідації наслідків аварії, що викликала 

радіоактивне забруднення, та подальших дій з вантажем. 

5.30. При виявленні технічної несправності вагонів або контейнерів, які завантажені 

радіаційними упаковками, та необхідності їх перевантаження начальник станції, на якій 

виявлена несправність, інформує про це відправника (одержувача), який прибуває на станцію та 

виконує перевантажувальні операції своїми силами з наданням йому залізницею за договором 

необхідних вантажно-розвантажувальних механізмів. 

5.31. У ході ліквідації наслідків аварії, що викликала радіоактивне забруднення, 

організовується постійний радіаційний дозиметричний контроль, а саме: 

визначення потужності дози радіаційного забруднення в зоні аварії; 

установлення меж радіаційного забруднення; 

визначення осіб, які зазнали радіаційного забруднення і впливу радіоактивного 

опромінення; 

вимірювання концентрації радіоактивних речовин у повітрі, у воді відкритих водойм і 

джерел питного водопостачання; 

визначення необхідності проведення заходів щодо дезактивації будинків, споруд, 

рухомого складу, механізмів і технічних засобів, що використовувались при аварійно-

відбудовних роботах, шкірних поверхонь, спецодягу і засобів індивідуального захисту осіб, що 

беруть участь у роботах у зоні аварії, яка викликала радіоактивне забруднення; 

визначення часу перебування людей у зоні радіаційного забруднення. 

За даними дозиметричного контролю проводиться оцінка індивідуальних доз 

зовнішнього опромінення працівників і персоналу, зайнятого на ліквідації наслідків аварій, що 

викликали радіоактивне забруднення. У разі потреби проводиться оцінка можливого 

внутрішнього опромінення зазначених осіб. 

5.32. Режими радіаційного захисту передбачають: 

зменшення до мінімуму тривалості перебування людей в зоні аварії, що викликала 

радіоактивне забруднення; 

перебування на максимальній відстані від місця аварії, що викликала радіоактивне 

забруднення, осіб, не зайнятих в аварійно-відбудовних роботах; 

використання засобів індивідуального захисту органів дихання з метою запобігання 

попадання радіоактивних речовин в організм; 

використання спецодягу для захисту шкіри від радіоактивного забруднення; 

(абзац п'ятий пункту 5.32 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

спеціальну обробку технічних засобів та індивідуальних засобів захисту, які 

використовувались, а також санітарну обробку персоналу з наступним проходженням 

радіаційного контролю; 
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медичний контроль персоналу, зайнятого на ліквідації аварії. 

5.33. Вагони і контейнери, складські приміщення, у яких виявлені несправні радіаційні 

упаковки, вантажо-розвантажувальні та інші механізми й технічні засоби, які застосовувались 

для ліквідації наслідків аварії, що викликала радіоактивне забруднення, місця загального 

користування можуть використовуватися після радіаційного контролю, при якому 

встановлюється, що рівні радіоактивного забруднення не перевищують граничнодопустимих 

рівнів, зазначених у НРБУ-97. 

5.34. Дезактиваційні роботи і роботи з ліквідації наслідків аварії, що викликала 

радіоактивне забруднення, проводяться спеціалізованими формуваннями цивільного захисту 

під контролем фахівців СЕС і з дотриманням заходів радіаційної безпеки відповідно до НРБУ-

97. 

5.35. У зоні аварії проводять дезактивацію забруднених ділянок території, залізничної 

колії, рухомого складу та інших об'єктів. Забруднені радіоактивними речовинами предмети, 

речі, устаткування, а також відходи дезактиваційних робіт упаковуються і відправляються в 

пункт дезактивації або поховання. 

5.36. Не допускається переміщення із зони аварії, що викликала радіоактивне 

забруднення, вагонів та інших транспортних засобів (за винятком автомобілів швидкої 

допомоги з потерпілими), забрудненого ґрунту, матеріалів, устаткування або інших предметів, 

стосовно яких є підозра про радіоактивне забруднення, якщо вони не перевірялися на пункті 

радіаційного контролю. 

5.37. У зоні аварії, що викликала радіоактивне забруднення, забороняється приймання 

їжі, води, паління. 

5.38. Прохід персоналу САБ, інших осіб, що беруть участь у ліквідації наслідків аварії у 

зону аварії дозволяється тільки з навітряної сторони з використанням засобів індивідуального 

захисту органів дихання та шкіри. 

5.39. Для запобігання поширенню під впливом вітру радіоактивних речовин, що 

виявилися поза упаковками, використовують пластикову плівку або брезент. 

5.40. У разі виникнення пожежі в поїзді, який рухається або перебуває в місцях 

збереження радіаційних упаковок на станції, віддаляють вказані об'єкти із зони пожежі в 

безпечне місце та приводять у дію систему пожежогасіння. Гасіння радіаційних упаковок 

провадиться всіма засобами пожежогасіння, якщо немає іншої вказівки в аварійній картці. 

5.41. Результати роботи з ліквідації наслідків аварії оформляються спільним з 

відправником (одержувачем) актом, який із протоколами радіаційного контролю відправляється 

встановленим порядком усім зацікавленим організаціям. 

5.42. У разі втрати або розкрадання радіаційного вантажу чи радіоактивного матеріалу 

сповіщаються органи Міністерства внутрішніх справ України на залізничному транспорті, які 

вживають заходів щодо швидкого розшуку вантажу. 

 

Гасіння пожеж 

 

5.43. У разі виникнення пожежі на перегоні локомотивна бригада після оцінки обставин: 

сповіщає про пожежу чергового найближчої станції; 

за узгодженням із поїзним диспетчером приймає рішення про можливість прямування до 

найближчої станції (роз'їзду) або зупинки поїзда на горизонтальній ділянці, придатній для 

під'їзду пожежних автомобілів (біля шосейних доріг, переїздів); 

забезпечує першочергову евакуацію людей. 

5.44. Черговий по станції, маневровий диспетчер: 

повідомляють диспетчеру центрального пункту пожежного зв'язку загону воєнізованої 

охорони: найменування і кількість вантажу у вагонах, що горять та суміжних з ними, характер 

(вид, ступінь) небезпеки вантажів, що розміщені в зоні пожежі, та інші відомості; 

уживають заходів щодо відчеплення та евакуації сусідніх вагонів; 

подають заявку енергодиспетчеру про зняття напруги з контактної мережі, у разі 

потреби – з повітряних ліній; 
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забезпечують евакуацію пасажирів, рухомого складу з людьми і небезпечними 

вантажами, які можуть опинитися в зоні пожежі, у безпечне місце; 

звільняють до прибуття пожежного поїзда по змозі не менше трьох сусідніх колій з обох 

боків від місця пожежі і переставляють вагони з небезпечної зони на відстань не менше ніж 200 

м. 

5.45. Силами добровільної пожежної дружини, працівників станції і дистанції 

електропостачання (на електрифікованих ділянках): 

починають гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння 

відповідно до вказівки, що міститься в аварійній картці; 

прокладають рукавну лінію від найближчого джерела води і за умови забезпечення 

особистої безпеки здійснюють за допомогою розпилених струменів води захист працівників, що 

виконують операції з евакуації рухомого складу і небезпечних вантажів; 

запобігають розтіканню легкозаймистих і горючих рідин; ємкості з такими рідинами, по 

змозі, переміщають в безпечне місце. 

До гасіння пожежі в разі потреби можуть бути залучені інші працівники залізничного 

транспорту. 

5.46. Відповідальність за організацію і керівництво гасінням пожежі до прибуття 

пожежних підрозділів, рятування пасажирів, евакуацію рухомого складу і вантажів 

покладається: 

на станціях – на начальника станції, його заступника, а за їх відсутності – на чергового 

по станції; 

на перегонах – на машиністів (помічників) і бригади фахівців супроводу небезпечних 

вантажів. 

Відповідальний за гасіння пожежі направляє працівників залізничного транспорту для 

зустрічі підрозділів пожежної охорони. 

5.47. Після прибуття до місця пожежі підрозділів пожежної охорони керівником гасіння 

пожежі стає старша посадова особа пожежної охорони. Дії працівників станції з евакуації і 

розосередження рухомого складу здійснюються за вказівкою керівника гасіння пожежі або за 

узгодженням із ним. 

Між керівником гасіння пожежі і штабом ліквідації наслідків аварійної ситуації 

здійснюється надійний зв'язок. 

5.48. У разі пожежі на електрифікованих дільницях забороняється до зняття напруги і 

заземлення наближатися до проводів та інших частин контактної мережі і повітряних ліній на 

відстань менш як 2 м, а до обірваних проводів контактної мережі, що торкаються землі, – на 

відстань менше ніж 10 м. 

Ліквідація пожежі, зокрема за допомогою пожежного поїзда, на електрифікованій 

дільниці проводиться після одержання керівником гасіння пожежі письмового дозволу про 

зняття напруги в контактній мережі від працівника дистанції енергопостачання згідно з 

пунктом 4.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих 

лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 

за N 120 і зареєстрованих Міністерством юстиції України 08.06.2000 за N 340/4561, із 

зазначенням номера наказу енергодиспетчера, часу зняття напруги і заземлення контактної 

мережі, який видається відповідно до пункту 3.7 "Правил техники безопасности при 

эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств 

электроснабжения автоблокировки ЦЭ/4506-НАОП 5.1.11-1.14.-87". 

Використання води, хімічних, пінних або повітряно-пінних вогнегасників дозволяється 

тільки після зняття напруги і заземлення контактної мережі. 

Гасіння матеріалів, розташованих на відстані більш як 7 м від контактної мережі, що 

знаходиться під напругою, дозволяється будь-якими засобами пожежогасіння (вогнегасниками) 

без зняття напруги. При цьому слід стежити, щоб струмені води або пінного розчину не 

наближалися до контактної мережі на відстань менше ніж 2 м. 

Локомотивні бригади і провідники вагонів, фахівці відправника (одержувача) заздалегідь 

навчаються правилам користування засобами пожежогасіння і заходам гасіння пожежі поблизу 

проводів контактної мережі відповідно до чинних вимог пожежної безпеки. 
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5.49. У разі потреби доставки пожежної техніки й особового складу до місця пожежі 

залізничним транспортом органи управління Державної пожежної служби направляють заявку 

черговому по ДН (управлінню) залізниці, вказуючи, скільки потрібно платформ і вагонів, час і 

місце їх подання. 

5.50. У разі гасіння пожеж з отруйними, їдкими (корозійними) речовинами та 

застосування води як засобу пожежогасіння, уживають заходів проти попадання цих речовин на 

слизові оболонки і шкіру людей. Вибір засобів індивідуального захисту здійснюється 

відповідно до додатка 3. 

 

Локалізація забруднень, нейтралізація і дегазація небезпечних вантажів 

 

5.51. Роботи з локалізації забруднень (заражень) проводяться відповідно до 

рекомендацій, які містяться в розділах аварійної картки щодо дотримання заходів пожежної і 

особистої безпеки і включають: 

перекачування залишків небезпечного вантажу з пошкодженої ємкості в придатну; 

відкачування рідини, що розлилася, з низинних ділянок місцевості; 

відкачування зараженої небезпечними речовинами води з місць її накопичення; 

засипання сипучим матеріалом залишків рідини, що розлилася, для усмоктування ним 

небезпечної речовини; 

збирання розсипів і виймання верхнього шару зараженого ґрунту, засипання місць 

виїмки незараженим ґрунтом; 

обвалування ділянок розливу; спорудження загат, прокладання ям, котлованів, пасток, 

ставків-відстійників з метою збирання (накопичення) небезпечної речовини; 

спорудження відвідних канав, загороджувальних поперечних канав на схилі, 

будівництво тимчасових самопливних лотків, прокладання жолобів, труб для каналізації стоку 

небезпечної речовини; 

влаштування дренажу зараженої ділянки території; 

будівництво гідротехнічних споруд уздовж водостоку з метою захисту його від 

небезпечної речовини в період сильних дощів або швидкого сніготанення; 

створення водяної завіси при інтенсивному випаровуванні газу (парів) із метою ізоляції 

частини території; 

переорювання зараженої території; 

створення споруд, що утримують наноси в річищі ріки, водоймищ для затримки 

зараженого мулу. 

5.52. Зливання і вивантаження небезпечних вантажів з пошкоджених цистерн або вагонів 

на ґрунт, у водоймища і т. ін. забороняється. 

5.53. Заходи нейтралізації (дегазації) небезпечних речовин на залізничній колії і 

території небезпечної зони включають: 

промивання водою, мийними композиціями; 

промивання розчинами нейтралізаторів; 

засипання порошками нейтралізуючих речовин окремих осередків зараження; 

спалення небезпечних речовин в окремих осередках у разі загрози попадання їх у 

підземні або поверхневі води; 

переорювання забрудненої території або обробка ґрунту фрезою після нанесення на 

нього композицій хімічних речовин, що сприяють швидкому розкладанню в природних умовах 

нафтопродуктів і масел; 

зрізання зараженого ґрунту. 

5.54. Для нейтралізації небезпечних речовин на залізничній колії і території 

застосовують нейтралізатори, зазначені в аварійній картці на даний вантаж і в додатку 3 до цих 

Правил. Орієнтовні норми витрати нейтралізаторів: сухих речовин – 0,5 – 1 кг/м
 2

; водних 

розчинів – 1 – 2 л/м 2. 

Тривалість впливу (експозиція) розчину нейтралізатора становить орієнтовно 0,5 – 2 

години. 
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Видалення шару ґрунту й ущільненого снігу шляхом зрізання машинами провадиться на 

глибину 7 – 8 см; пухкого снігу – 20 см; товщина шару свіжого ґрунту при засипанні 

обробленої поверхні повинна становити приблизно 10 см. 

5.55. Рухомий склад, який забруднений небезпечними вантажами, може бути 

використаний для навантаження або подальшого пересування тільки після нейтралізації 

(дегазації). Дегазацію рухомого складу здійснюють на місці аварії. Для нанесення розчинів 

рекомендується використовувати насосне устаткування відбудовного або пожежного поїздів. 

Нейтралізація (дегазація) небезпечних вантажів, що розміщені на поверхні вагонів, провадиться 

без розвантаження вантажів. Винятки з цього правила визначає керівник робіт. Контроль 

повноти нейтралізації (дегазації) проводиться періодично в залежності від обробки вагонів. 

5.56. Заходи нейтралізації (дегазації) небезпечних речовин, що потрапили на рухомий 

склад, включають: 

обмітання або очищення шкребками всіх частин і деталей рухомого складу, з якими 

контактують люди; 

обтирання вологим дрантям або клоччям, що періодично міняється; 

(абзац другий пункту 5.56 визнано абзацом третім, а абзац третій відповідно 

 другим згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 

 від 25.11.2008 р. N 1431) 

обдування забруднених поверхонь струменем гарячої пари; 

(абзац четвертий пункту 5.56 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

видалення отруйного пилу за допомогою пилососів або насадками вакуумних установок; 

обмивання холодною або гарячою водою, парою під тиском; 

обмивання мийними композиціями з одночасним протиранням щітками за допомогою 

насосного устаткування. 

Обмивання здійснюють під тиском струменя не менше ніж 0,2 МПа. 

Витрата води – 3-5 л/м
 2
. 

Витрата мийних, нейтралізуючих розчинів – 1,5-2 л/м
 2

. 

Після нанесення розчину роблять 15-хвилинну експозицію. 

Важкодоступні місця можуть вимагати додаткової або ручної обробки. 

5.57. За заявкою керівника робіт з ліквідації наслідків аварійної ситуації забезпечення 

нейтралізуючими речовинами підрозділів, які беруть участь у ліквідації наслідків аварійної 

ситуації, здійснює підприємство-відправник (одержувач) або близько розташовані 

підприємства, зважаючи на наведені мінімальні норми витрат. 

5.58. Під час збереження, підготовки до роботи (наприклад, приготування розчинів) і 

роботи з нейтралізаторами слід ураховувати, що більшість з них самі по собі є небезпечними 

речовинами. У зв'язку з цим керівництво ДН залізниці разом із СЕС зобов'язане завчасно 

розробити інструкцію щодо роботи з нейтралізаторами, визначити разом із місцевими органами 

влади місця вивезення і поховання небезпечних вантажів і зараженого ґрунту, а також 

контролювати виконання вимог цієї інструкції персоналом. 

5.59. Заходи щодо нейтралізації проводяться в режимі змінної роботи з безперервним 

перебуванням в осередку в засобах індивідуального захисту не більше 40 хвилин при загальній 

тривалості зміни не більше 4 годин. 

5.60. Для розрахунків шкоди, завданої довкіллю внаслідок аварійної ситуації з 

небезпечними вантажами, користуються методиками, затвердженими компетентними органами. 

 

Проведення заходів медичного захисту та забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя 

 

(назва підрозділу глави 5 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

5.61. У разі виникнення аварійних ситуацій із небезпечними вантажами комплекс заходів 

щодо надання допомоги потерпілим здійснюють відповідно до аварійних карток (додаток 2) 

працівники залізниць, які опинилися у зоні аварії, та медичні працівники. 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 29 

5.62. У разі отримання повідомлення про аварійну ситуацію з небезпечними вантажами 

головний державний санітарний лікар лінійної дільниці інформує про це головного державного 

санітарного лікаря залізниці. Диспетчерський, черговий персонал завчасно навчається передачі 

з найбільшою повнотою відомостей для прийняття негайних рішень. 

5.63. Головний державний санітарний лікар лінійної дільниці (головний державний 

санітарний лікар залізниці) для прийняття рішення збирає, аналізує й узагальнює інформацію 

щодо: 

часу, місця, характеру аварії (вибух, схід, перекидання рухомого складу, розлив хімічних 

речовин); 

найменування, складу вантажу, кількості розлитої (розсипаної) речовини; 

властивостей хімічних речовин, їх токсичності і небезпеки для людини; 

впливу хімічних речовин на селітебну і виробничу зони; 

засобів індивідуального і колективного захисту людей, що працюють у зоні аварії, та 

потерпілих; 

природоохоронних заходів, локалізації і ліквідації осередку зараження. 

5.64. Після прибуття на місце аварії головний державний санітарний лікар лінійної 

дільниці (головний державний санітарний лікар залізниці) або призначена ним відповідальна 

особа з огляду на ситуацію, що склалася, розробляє рекомендації щодо: 

евакуації населення, що перебуває в районі аварії, і обмеження доступу сторонніх осіб у 

зону аварії; 

режиму, порядку, умов роботи аварійних бригад із застосуванням засобів 

індивідуального захисту в зоні аварії; 

умов відпочинку і харчування; 

захисту джерел водопостачання; 

запобігання негативним екологічним наслідкам аварійної ситуації; 

методів утилізації і нейтралізації небезпечної речовини. 

Ці відомості передаються керівнику робіт. 

5.65. До обов'язків головного санітарного державного лікаря лінійної дільниці 

(головного державного санітарного лікаря залізниці) в аварійній ситуації належать: 

забезпечення динамічного контролю за станом повітряного середовища, ґрунту, води в 

зоні зараження; 

визначення оцінки можливого зараження локомотивів, вагонів, поїздів, що рухаються 

сусідньою колією; 

визначення безпечних маршрутів пересування, входу і виходу із зони зараження 

особового складу формувань, що беруть участь у ліквідації наслідків аварійної ситуації; 

контроль за станом резервних джерел питного водопостачання; 

визначення оцінки становища в зоні аварії, виявлення найбільш безпечних місць для 

зосередження потерпілих (тимчасовий пункт збору) і шляху евакуації потерпілих і населення. 

Працівники СЕС, які прибули до місця аварії, організовують контроль за виконанням 

розпоряджень з безпечного ведення робіт, а також контроль знезаражування території, 

транспортних засобів і механізмів. 

5.66. Головний лікар лікарні, поліклініки, амбулаторії за місцем приписки відбудовного 

поїзда формує лікарсько-аварійну бригаду з числа підготовлених спеціалістів, проводить 

інструктаж щодо робіт в осередку зараження і надання першої медичної допомоги відповідно 

до "Инструкции по организации медицинской помощи пострадавшим при крушениях и авариях 

на железных дорогах", затвердженої МШС СРСР 18.02.83 N ЦУВС-4116, та направляє цю 

бригаду на місце аварії для проведення медико-профілактичних заходів. 

5.67. Взаємодію і координацію роботи залучених медичних підрозділів у зоні аварії 

здійснює спеціально уповноважений працівник лікарської служби залізниці. 

5.68. На період проведення аварійно-відбудовних робіт поза межами зони аварії 

розгортається тимчасовий медичний пункт, на якому організовується цілодобове чергування 

медичного персоналу. У разі необхідності організовується і чергування медичного персоналу на 

евакопункті. 
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(пункт 5.68 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

5.69. Працівники СЕС після проведення робіт щодо знезаражування (дегазації) 

організовують лабораторний контроль стану довкілля та технічних засобів. У разі аварійної 

ситуації з небезпечними вантажами, яка склалася в зимовий час, лабораторний контроль 

знезаражувальних робіт повторюється в теплий час року; за потреби роботи щодо 

знезаражування повторюються. 

5.70. Можливість відновлення руху поїздів і маневрової роботи через територію, що 

зазнала забруднення внаслідок аварії, визначається керівником робіт після одержання 

відповідного висновку органів санепідемслужби. 

5.71. Роботи з ліквідації наслідків аварійної ситуації з небезпечними вантажами 

вважаються закінченими після завершення ліквідації зараження, яке підтверджується 

висновком державної санітарно-епідеміологічної служби, зробленим на підставі відповідних 

лабораторних досліджень (хімічних, мікробіологічних, гігієнічних, токсикологічних або 

радіологічних), та забезпечення безпеки руху поїздів зі складанням комісійного акта довільної 

форми про ліквідацію наслідків аварійної ситуації. Акт підписується керівниками підрозділів, 

які брали участь у ліквідації аварії, і затверджується керівником робіт. 

(пункт 5.71 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

5.72. Засоби індивідуального захисту, що застосовувалися при ліквідації наслідків 

аварійних ситуацій, повинні бути перевірені з метою встановлення можливості їх подальшого 

використання. 

(пункт 5.73 вважати пунктом 5.72 згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

5.74. Пункт 5.74 виключено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту 

 та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 

5.73. Для виявлення чинників, що впливають на стан безпеки під час перевезення 

небезпечних вантажів, аналітичного обліку аварійних ситуацій, подальшого попередження їх 

виникнення, кожна аварійна ситуація підлягає розслідуванню та обліку. 

(главу 5 доповнено пунктом 5.73 згідно з наказом  

Міністерства інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177) 

 

Начальник Департаменту 

безпеки транспорту та технічної політики 

Міністерства транспорту України 

 

 

О. Л. Петрашевський 
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 Додаток 1 

до Правил безпеки та порядку ліквідації 

наслідків аварійних ситуацій з небезпечними 

вантажами при перевезенні їх залізничним 

транспортом  

ФОРМА 

аварійної картки 

АВАРІЙНА КАРТКА N 

Номер ООН небезпечного 

вантажу 

Найменування вантажу 

   

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ І ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості  

Вибухо- та пожежонебезпека  

Небезпека для людини  

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру  

У разі витоків, розливів та 

розсипів (у разі руйнувань - для 

вантажів першого класу 

небезпеки) 

 

У разі пожежі  

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

  

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

  

 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства 

 транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 
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Додаток 2 

до Правил безпеки та порядку ліквідації 

наслідків аварійних ситуацій з небезпечними 

вантажами при перевезенні їх залізничним 

транспортом 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 101 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

105, 106,  

113, 128,  

140, 148,  

156, 176,  

181 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0042 ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора 

0048 ЗАРЯДИ ПІДРИВНІ 

0060 ЗАРЯДИ ДОДАТКОВІ ВИБУХОВІ 

0411 ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ з масовою часткою парафіну не менше 7% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби з твердих, пластичних і еластичних вибухових речовин у вигляді 

шашок, гранул, грудок, стрічок, листів, шнурів або порошкоподібних 

речовин в оболонці. Токсичні у вигляді пилу у разі руйнування виробу. 

Практично не розчинні у воді. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до удару та тертя. Займаються від 

іскор і відкритого полум'я. Температура спалаху 170° C. Вибухають 

масою. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

У разі пожежіта вибуху - небезпечні для людини. Можливі травми, опіки, 

отруєння оксидами вуглецю, азоту. Небезпечні при вдиханні пилу і 

ковтанні речовин у разі руйнування виробів. Подразнюють шкіру і слизові 

оболонки, викликають головний біль, нудоту, шлунково-кишкові розлади, 

непритомність. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, гумові або бавовняні рукавиці, 

взуття без металевих набойок і цвяхів. У разі пожежі- ізолюючий або фільтруючий протигаз з 

патроном захисним універсальним ПЗУ-К, респіратор РС, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони в радіусі 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення 

і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. Не 

ходити по розсипаній речовині і виробах. Організувати охорону 

руйнувань (розсипів). Розсип виробів зібрати під наглядом спеціалістів. 

Забороняється застосовувати інструмент з чорного металу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих (сусідніх) об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Забороняється застосовувати брезент, кошму, пісок. У 

разі займання вантажу у вагоні або розвитку пожежі в поблизу цього 

вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. 

Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати 

не раніше як за 1 годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілого винести на свіже повітря. Зняти забруднений одяг і взуття. Забезпечити спокій і 

тепло. Забруднені ділянки шкіри обробити ватяним тампоном, змоченим спиртом, і промити 

великою кількістю води з милом. У разі попадання речовини всередину організму викликати 

блювання і здійснити промивання шлунка. При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; 

переломах - накласти шину (типову або з інших засобів); припиненні серцевої діяльності і 

дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичну пов'язку на 

поранені або обпечені поверхні. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 102 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

501 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0332 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП Е 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби з пластичної водоемульсійної вибухової речовини, що міститься в 

оболонці, практично не розчинні у воді. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- і вибухонебезпечні. Горять без доступу повітря. Вибух 

малоймовірний. Не чутливі до механічних впливів. Загоряння можливе за 

наявності сильного джерела вогню. Температура спалаху 200° C. Радіус 

небезпечної зони 100 м. 

Небезпека для 

людини 

У разі пожежіі вибуху - небезпечні для людини. Можливі травми, опіки, 

отруєння оксидами азоту. При попаданні речовини на відкриті ділянки 

шкіри виникає слабке подразнення. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові 

рукавички. У разі пожежі- ізолюючий або фільтруючий протигаз з патроном захисним 

універсальним ПЗУ-К, респіратор РС, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих з 

небезпечної зони в радіусі 100 м. Організувати огородження небезпечної 

зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим 

надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну 

допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Відбудовні роботи 

проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення 

і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Розкидані вироби і 

розсипи зібрати в чисті паперові або поліетиленові пакети. Ушкоджені 

упаковки з виробами і зібраним розсипом накрити мокрим брезентом. 

Складати на відстані понад 100 м від будівель і споруд. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або прилеглих об'єктів на станції рекомендується вивести поїзд на 

прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загорання. Вогнища і вантаж гасити водою, пінами, вуглекислотою. 

Забороняється застосовувати брезент, кошму, пісок. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 

годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілого винести на свіже повітря. Забруднені ділянки шкіри промити великою кількістю 

води з милом. Накласти асептичну пов'язку на обпечені поверхні. У разі припинення серцевої 

діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Викликати швидку 

медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 103 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

228, 232, 

233 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0039 ФОТОАВІАБОМБИ 

0171 БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, 

вибивним чи метальним зарядом 

0334 ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять вибухові тверді або пастоподібні речовини в корпусі. 

Горять без доступу повітря, у воді не розчиняються. Нетоксичні.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів і 

відкритого полум'я. Характеризуються небезпекою розкидання, але не 

створюють небезпеки вибуху масою. Радіус небезпечної зони 800 м. 

Можливий неорієнтований розліт виробів. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі опіки і 

осколкові поранення частинами виробів і тари. Можливе отруєння 

продуктами горіння, які містять речовини типу галогеноводнів, оксидів 

азоту, вуглецю, сірки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові 

рукавиці, взуття без металевих набойок і цвяхів. У разі пожежі- ізолюючий захисний дихальний 

апарат, респіратор РС, протигаз промисловий фільтруючий ФУ-13В відповідно до ГОСТ 

12.4.121 - 83, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Сповістити 

про небезпеку розльоту і можливість наступного вибуху виробів місцеві 

органи влади. Не палити. Потерпілим надати першу допомогу. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу і ліквідації аварії. У разі простого сходу, без порушення 

цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається 

підіймання вагона з вантажем із застосуванням накочувальних башмаків 

і підіймачів. Після цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов 

сходу на перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із 

вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні 

і приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу вантажу. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не 

переміщувати. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою та іншими підручними засобами. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і покинути небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 

годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести з місця аварії. У разі поранення накласти пов'язку, при потребі - джгут; при 

переломах, вивихах - шину. У разі втрати свідомості забезпечити приплив свіжого повітря і 

дати понюхати нашатирний спирт. При зупинці серця зробити штучне дихання з одночасним 

закритим масажем серця. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 104 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

104, 108, 

109, 112, 

164 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0121 ЗАПАЛЬНИКИ 

0288 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини, які запресовані в 

оболонки. Вибухові речовини у воді не розчиняються. Горять без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вибухають масою. Чутливі до удару і 

відкритого полум'я. Радіус небезпечної зони 500 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, термохімічні опіки й отруєння парами ртуті, 

аерозолем свинцю, оксидами вуглецю, азоту. Отруєння парами ртуті і 

аерозолем свинцю викликає зміни з боку кровотворної, нервової і 

серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, печінки. При 

цьому спостерігаються головний біль, запаморочення, біль у кінцівках і в 

області трійчастого нерва, біль у животі, шлункові розлади, можливі 

невроз, непритомність, з боку верхніх дихальних шляхів - катаральні 

явища, судоми, підвищення артеріального тиску, підвищення 

температури. Анемія. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові 

рукавиці, взуття без металевих набойок і цвяхів. У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий 

протигаз, термостійкий спеціальний одяг, взуття і рукавиці типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 500 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в 

захисному одязі. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Горючі речовини 

віддалити від розсипаних виробів. Організувати охорону руйнування 

(розсипу). До прибуття спеціалістів розсип не чіпати і не вживати 

жодних заходів щодо збору і знищення. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або ближчих об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою та іншими підручними засобами. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 

годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При 

забрудненні шкірних покровів промити їх великою кількістю води. Викликати швидку медичну 

допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 105 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

217, 230 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0102 ШНУР (ЗАПАЛ), ЩО ДЕТОНУЄ, в металевій оболонці 

0381 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини, які запресовані в 

оболонки. Горять без доступу повітря. Вибухові речовини у воді не 

розчиняються. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. E разі вибуху можливе розкидання. 

Небезпеки вибуху масою немає. Чутливі до удару, відкритого полум'я. 

Радіус небезпечної зони 300 м. 

Небезпека для 

людини 

У разі пожежіі вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові рани, термохімічні опіки, отруєння дрібнодисперсним 

аерозолем свинцю, оксидами вуглецю, азоту. Отруєння викликає зміни з 

боку кровотворної, нервової та серцево-судинної систем, шлунково-

кишкового тракту, печінки. При цьому спостерігаються головний біль, 

запаморочення, підвищена стомлюваність, погіршення пам'яті, 

епілептичні напади, непритомність, різкий біль у животі, свинцева кайма 

на яснах, підвищення артеріального тиску. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий протигаз, термостійкий спеціальний одяг, взуття і 

рукавиці типу То.Під час роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, 

бавовняні або гумові рукавиці, взуття без металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих з 

небезпечної зони радіусом 300 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в 

захисному одязі. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Горючі речовини 

віддалити від розсипаних виробів. Організувати охорону руйнування 

(розсипу). До прибуття спеціалістів розсип не чіпати і не вживати 

жодних заходів щодо збору і знищення. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою та іншими підручними засобами. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 

годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. Викликати 

швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 106 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

309, 310, 

322, 325 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0101 ПІДРИВНИК, ЩО НЕ ДЕТОНУЄ  

0275 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

0316 ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ 

0319 ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини, які запресовані в оболонки. 

Горять без доступу повітря. Вибухові речовини у воді не розчиняються.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Під час горіння виділяють велику кількість 

тепла. Запалення одного виробу викликає послідовне запалення поруч 

розміщених виробів. Можливе розкидання. Небезпеки вибуху масою 

немає. Чутливі до удару і відкритого полум'я. Радіус небезпечної зони 150 

м. 

Небезпека для 

людини 

У разі пожежіі вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі осколкові 

поранення, термохімічні опіки, отруєння аерозолем свинцю, оксидами 

вуглецю. Отруєння аерозолем свинцю викликає зміни з боку 

кровотворної, нервової і серцево-судинної систем, шлунково-кишкового 

тракту, печінки. При цьому спостерігаються головний біль, 

запаморочення, підвищена стомлюваність, погіршення пам'яті, 

епілептичні напади, непритомність, різкий біль у животі, свинцева кайма 

на яснах, підвищення артеріального тиску. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий протигаз, термостійкий спеціальний одяг, взуття і 

рукавиці типу То.Під час роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, 

бавовняні або гумові рукавиці, взуття без металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих з 

небезпечної зони радіусом 150 м. Триматися з навітряного боку. У зону 

аварії входити в захисному одязі. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Потерпілим надати першу допомогу. Викликати 

пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і 

ліквідації аварії. Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. 

У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до 

прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в 

безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан 

вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні, і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Горючі речовини 

віддалити від розсипаних виробів. Організувати охорону руйнування 

(розсипу). До прибуття спеціалістів розсип не чіпати і не вживати жодних 

заходів щодо збору і знищення. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками з максимально можливої 

відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу 

цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. 

Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати 

не раніше як за 1 годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. Викликати 

швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 107 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

101, 122, 

129, 133, 

149 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0027 ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) гранульований або порошок 

0028 ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) ПРЕСОВАНИЙ або ПОРОХ ДИМНИЙ 

(ПОРОХ ЧОРНИЙ) У ШАШКАХ 

0043 ЗАРЯДИ ВИБИВНІ вибухові 

0160 ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ 

0279 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверді вибухові матеріали, Вироби, що містять тверді вибухові речовини 

в оболонці. Горять без доступу повітря. Під час дії на небезпечні вантажі 

N 101, 133 води відбувається вимивання складової частини і зниження 

пожежо- і вибухонебезпечності. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя) і відкритого полум'я. Горіння супроводжується вибухом і 

утворенням осколків. Вибухають масою. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

У разі горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі опіки, 

поранення, контузії, отруєння газоподібними продуктами (чадним газом, 

оксидами азоту, сірководнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з руйнуванням і розсипом - антиелектростатичний бавовняний одяг і взуття 

відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий або фільтруючий 

протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Потерпілим надати першу допомогу. Додержуватися 

заходів пожежної безпеки. Не палити. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні, і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не ходити по 

розсипаному вибуховому матеріалу і виробах. Організувати охорону 

руйнувань (розсипу). Розсип збирати, складати і вивозити під наглядом 

спеціалістів. Забороняється застосовувати інструмент з чорного металу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. Викликати 

швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 108 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

234, 236 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0281 ДВИГУНИ РАКЕТНІ 

0416 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, композитна суміш 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Горять без 

доступу повітря. Практично не розчинні у воді. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), відкритого полум'я. Горіння протікає інтенсивно. Можливі 

вибухи з розкидом вибухового матеріалу, що горить, осколків оболонки 

та неорієнтоване переміщення виробів у просторі. Небезпеки вибуху в 

масі немає. Радіус небезпечної зони 700 м. Здатні вибухати під дією 

вибуху інших об'єктів. 

Небезпека для 

людини 

У разі горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

ушкодження, опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння 

газоподібними продуктами (оксидами азоту, чадним газом, хлористим 

воднем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з руйнуванням і розсипом - антиелектростатичний бавовняний одяг і взуття 

відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий або фільтруючий 

протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 700 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації 

аварії. Сповістити місцеві органи влади про можливість неорієнтованого 

переміщення виробів у просторі з наступним вибухом. Додержуватися 

заходів пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні роботи проводити за 

вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Із зони розсипу відвести сторонніх людей і організувати охорону зони. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів виріб не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі.  

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

В разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); Припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 109 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

302, 305, 

307, 308, 

328, 330 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0161 Позицію виключено 

0186 ДВИГУНИ РАКЕТНІ 

0242 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ 

0272 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ 

0274 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, композитна суміш 

0342 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА ПРОСОЧЕНА з масовою часткою спирту не менше 25% 

0470 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби з твердої монолітної вибухової речовини; вироби, що містять 

тверду вибухову речовину в оболонці. З водою не реагують. Горять без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), відкритого полум'я. Під час горіння можливі розриви оболонки з 

утворенням осколків і неорієнтований рух виробів у просторі. 

Небезпека вибуху і розкидання уламків незначна. Радіус небезпечної 

зони 300 м. Схильні вибухати під дією вибуху інших об'єктів. 

Небезпека для 

людини 

У разі горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

ушкодження, опіки, осколкові поранення, отруєння газоподібними 

продуктами (хлороводнем, оксидами азоту, вуглецю). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з руйнуванням і розсипом - антиелектростатичний бавовняний спеціальний одяг 

і взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий або 

фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний 

костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 300 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації 

аварії. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту і маневрові роботи у зоні аварії. 

Із зони розсипу відвести сторонніх людей і організувати охорону зони. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів виріб не чіпати і не переміщувати. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разів 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі.  

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 110 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

403, 439, 

446, 450 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0012 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ 

СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

0066 ШНУР ВОГНЕПРОВІДНИЙ 

0446 ГІЛЬЗИ, ЩО ЗГОРАЮТЬ, ПОРОЖНІ БЕЗ КАПСУЛЯ 

0454 ЗАПАЛЬНИКИ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверду вибухову речовину в оболонці; вироби з 

вибухової речовини без оболонки. Горять без доступу повітря. З водою 

не реагують.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів, 

відкритого полум'я. Небезпека вибуху малоймовірна. Дія вибуху 

обмежується упакуванням. Радіус небезпечної зони 150 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для людини. Можливі травми, 

опіки, отруєння газоподібними продуктами (оксидами азоту, вуглецю, 

сірководнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з руйнуванням і розсипом - антиелектростатичний бавовняний спеціальний одяг 

і взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий або 

фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний 

костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 150 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Потерпілим надати першу допомогу. Викликати 

пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і 

ліквідації аварії. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування.  

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не ходити по 

розсипаному вибуховому матеріалу і виробах. Організувати охорону 

руйнувань (розсипу). Розсип збирати, складати і вивозити під наглядом 

спеціалістів. Забороняється застосовувати інструмент із чорного металу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі.  

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 111 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

118, 132, 

134, 142, 

144, 155, 

167 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0208 ТРИНІТРОФЕНІЛМЕТИЛНІТРАМІН (ТЕТРИЛ) 

0209 ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухий або зволожений з масовою часткою води 

менше 30% 

0214 ТРИНІТРОБЕНЗОЛ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 30% 

0219 ТРИНІТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНІНОВА) сухий або зволожений з 

масовою часткою води або суміші спирту та води менше 20% 
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0390 ТРИТОНАЛ 

0392 ГЕКСАНІТРОСТІЛЬБЕН 

0393 ГЕКСАТОНАЛ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверді речовини у вигляді порошку, гранул, пластин (луски), шашок. Без 

запаху. Не розчинні у воді, нелеткі, важчі за воду. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищених температур (понад 170° C). Легко займаються від 

іскор і полум'я. При змішуванні з лугами відбувається розігрів з 

наступним запаленням. Горіння речовин може перейти у вибух. 

Вибухають масою. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху небезпечні для життя людини. Можливі отруєння 

оксидами азоту, вуглецю, травми, забиті місця, опіки, контузії. 

Токсичні речовини. Небезпечні в разі вдихання, отруйні за умови 

попадання усередину. Спроможні проникати крізь шкірні покрови. При 

гострих отруєннях - головний біль, слабкість, серцебиття, шлунково-

кишкові розлади, подразнення слизових оболонок, верхніх дихальних 

шляхів. У разі попадання в легені - розширення кровоносних судин і 

падіння кров'яного тиску. Викликають дерматити, екземи, кропивницю. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Гумові рукавиці та взуття. Костюм із пилонепроникної тканини. У разі розсипу - респіратор 

типу "Лепесток" або ватно-марлева пов'язка. Під час пожежі - респіратор РС, ізолюючий або 

фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний 

костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати оточення небезпечної 

зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в захисному 

одязі. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим 

надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну 

допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Організувати охорону 

місця аварії. Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення 

і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. Горючі 

речовини віддалити від розсипаної речовини. Розсипи зібрати в паперові 

або тканинні мішки під керівництвом спеціаліста. Ушкоджені упакування 

і зібрані розсипи віддалити на відстань не менше 100 м від будинків і 

споруджень. Організувати охорону розсипу. Повідомити в СЕС. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. Гасити з 

максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після згоряння 

вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння - свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 112 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

115, 119, 

126, 130, 

141, 143, 

154, 168, 

182, 199 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0072 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНІТРАМІН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНІТ, RDX) 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15% 

0084 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП D 

0118 ГЕКСОЛІТ (ГЕКСОТОЛ) сухий або зволожений з масовою часткою води 

менше 15% 

0150 ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАНІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ 

(ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) з масовою часткою води не 

менше 25% або ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ 

(ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з 

масовою часткою флегматизатора не менше 15% 

0190 ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЗРАЗКИ, окрім ВР, що ініціюють 

0226 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТРАМІН (НМХ, ОКТОГЕН) 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15% 

0457 ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ 

0483 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНІТРАМІН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНІТ, RDX) 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

0484 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТРАМІН (ОКТОГЕН, НМХ) 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверді речовини у вигляді порошку, гранул, пластин (луски), шашок, 

брикетів, шнурів, шлангів. Без запаху. Нерозчинні у воді. Важчі за воду. 

Нелеткі. Горять без доступу повітря. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури (понад 70° C). Під час змішування з 

лугами відбувається розігрів із наступним запаленням. Горіння речовин 

переходить у вибух. Вибухають масою. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

отруєння оксидами азоту, вуглецю, травми, забиті місця, опіки, контузії. 

Токсичні речовини. Небезпечні в разі вдихання, отруйні за умови 

попадання усередину. Спроможні проникати через шкірні покрови. При 

гострих отруєннях - слабкість, запаморочення, нудота, відчуття сухості в 

роті, спрага, блювання, серцебиття, синюшність шкірних покровів. 

Викликають дерматити, екзему, кропивницю. Відзначаються розлади 

вегетативної нервової системи, іноді розлади сну. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Гумові рукавиці і чоботи. Костюм із пилонепроникної тканини. Під час збору розсипу - 

респіратор типу "Лепесток" або ватно-марлева пов'язка. У разі пожежі- респіратор РС, 

ізолюючий або фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим 

патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в 

захисному одязі. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Організувати охорону місця аварії. Відбудовні роботи проводити за 

вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. Горючі 

речовини віддалити від розсипаної речовини. Розсипи зібрати в паперові 

або тканинні мішки під керівництвом спеціаліста. Ушкоджені упакування 

і зібрані розсипи віддалити на відстань не менше 100 м від будинків і 

споруджень. Організувати охорону розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. Гасити з 

максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після згоряння 

вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння - свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 113 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

121 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Рухлива або масляниста рідина від ясно-жовтого до темно-жовтого і від 

червоного до темно-червоного кольору зі специфічним запахом. У воді 

не розчиняється. Важча за воду, малолетка. Пари важчі за повітря. 

Розкладається розчинами лугів. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечна. Вибухає в разі нагрівання понад 140° C. 

Чутлива до удару, тертя. Горіння переходить у вибух. Під час взаємодії 

з концентрованими лугами займається. Вибухає масою. Радіус 

небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху - небезпечна для життя людини. Можливі 

отруєння оксидами вуглецю, азоту, травми, забиті місця, контузії, опіки. 

Високотоксична. Уражає внутрішні органи, нервово-судинну систему, 

викликає дерматити. Основний шлях отруєння - проникнення через 

шкірні покрови. У разі отруєння - утруднення дихання, судоми. Пари 

подразнюють слизові оболонки очей. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Костюм бавовняний, гумові чоботи, товсті гумові рукавички, протигаз марки БКФ. У разі 

відсутності протигазів використовувати (при розливах) респіратор типу "Лепесток", ватно-

марлеві пов'язки. Під час пожежі - респіратор РС, ізолювальний або фільтрувальний протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То, ТЗК-1. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. У зону аварії входити в захисному одязі. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим 

надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку 

медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Організувати 

охорону місця аварії. Відбудовні роботи проводити за вказівкою 

спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова 

вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на 

перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу 

з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і 

приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити прямування автотранспорту, поїздів та маневрові роботи в 

зоні аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. 

Невеличкі ділянки розливів опрацювати 2% розчином соди і водою. Під 

керівництвом спеціаліста розлиту речовину зібрати алюмінієвим відром 

в алюмінієві ємкості і залити водою. Зібрані розливи видалити на 

відстань понад 100 м від будинків і споруджень. Повідомити в СЕС. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. Гасити 

з максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння - свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 114 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

103 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0082 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП В 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверда вибухова речовина у вигляді порошку, гранул, патронів. 

Розчинна у воді. Під час нагрівання виділяє отруйні гази. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечна. Горить без доступу повітря. 

Важкозаймиста, горить повільно. Горіння може перейти в детонацію та 

вибух. Вибухає масою. Розкладається при температурі +170° C. Чутлива 

до механічних впливів (удару, тертя). Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху - небезпечна для життя людини. Можливі 

отруєння оксидами азоту, вуглецю, травми, забиті місця, опіки, контузії. 

Небезпечна в разі вдихання, ковтання, попадання на шкіру, очі та слизові 

оболонки. Викликає почервоніння, біль, хворобливість шкіри (через 

ушкоджені ділянки шкіри). У разі проникнення в організм людини - 

викликає запаморочення, сонливість, біль у животі. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час пожежі - захисний костюм типу То, ТЗК-1. Гумові чоботи, рукавиці, респіратор РС, 

ізолюючий або фільтруючий протигаз марки В з гопкалітовим патроном. У разі прибирання 

розсипів - респіратор типу "Лепесток", "Астра-2" або ватно-марлева пов'язка, бавовняний одяг, 

бавовняні або гумові рукавиці, взуття без металевих набойок і цвяхів. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати оточення небезпечної 

зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в захисному 

одязі. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим 

надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку 

медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Організувати 

охорону місця аварії. Відбудовні роботи проводити за вказівкою 

спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова 

вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на цій або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. 

Горючі речовини віддалити від розсипаної речовини. Розсипи зібрати в 

паперові або тканинні мішки під керівництвом спеціаліста. Ушкоджені 

упакування і зібрані розсипи віддалити на відстань не менше 100 м від 

будинків і споруджень. Організувати охорону розсипу. Повідомити СЕС. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. Гасити з 

максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння - свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 115 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

507 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0331 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП В 

0482 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ ЧУТЛИВОСТІ (РЕЧОВИНИ 

ВИБУХОВІ ДНЧ), Н.З.К. 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверда вибухова речовина у вигляді гранул, патронів. Розчинна у воді 

Нелетка. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечна. Важкозаймиста. Малочутлива до 

механічних впливів (удару, тертя). Розкладається при температурі +170° 

C. Горіння речовини у сухому вигляді може переходити у вибух. Хімічне 

розкладання в разі забруднення горючими домішками спричиняє пожежу 

і вибух. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху - небезпечна для життя людини. Можливі 

травми, забиті місця, опіки, контузії, отруєння продуктами горіння 

(оксидами вуглецю та азоту). Небезпечна в разі вдихання, попадання 

всередину, на шкіру, очі та слизові оболонки: почервоніння шкірних 

покровів, біль в очах, першіння в горлі, кашель, біль у животі, блювання, 

пронос. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час пожежі - захисний костюм типу То, ТЗК-1. Гумові чоботи, рукавиці, респіратор РС, 

ізолюючий або фільтруючий протигаз марки В з гопкалітовим патроном. У разі прибирання 

розсипів - респіратор типу "Лепесток", "Астра-2" або ватно-марлева пов'язка, бавовняний одяг, 

бавовняні або гумові рукавиці, взуття без металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати оточення небезпечної 

зони. У зону аварії входити в захисному спецодязі. Додержуватися 

заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим надати першу 

допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, 

фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Організувати охорону місця аварії. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. Розсипи 

зібрати алюмінієвим совком у паперові мішки під керівництвом 

спеціалістів. Пошкоджені упакування і зібрані розсипи накрити 

брезентом і полити водою. Розсипи у вагон не повертати. Зібрані розсипи 

та пошкоджені упакування видалити на відстань 100 м від будинків і 

споруджень. Організувати охорону розсипу. Повідомити в СЕС. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. Гасити з 

максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

згоряння вантажу. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності та дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння - свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 116 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

137 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0475 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Суспензія білого кольору з масовою часткою води не менше 25%. 

Нерозчинна у воді. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

З масовою часткою води не менше 25% пожежо- та вибухобезпечна. У 

сухому вигляді пожежо- та вибухонебезпечна. Чутлива до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я. Радіус небезпечної зони 1000 

м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху - небезпечна для життя людини. Можливі 

травми, опіки, контузії, забиті місця, отруєння оксидами азоту, вуглецю. 

Токсична речовина. Небезпечна в разі Попадання усередину організму. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі розливу - захисний одяг, чоботи гумові, рукавички, захисні окуляри, респіратор типу 

"Лепесток" або ватно-марлева пов'язка. Під час пожежі - респіратор РС, ізолюючий або 

фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний 

одяг типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. У зону аварії входити в захисному одязі. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим 

надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку 

медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Організувати 

охорону місця аварії. Відбудовні роботи проводити за вказівкою 

спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова 

вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Місце розливу 

обробляти водою. Організувати охорону розливу. Під керівництвом 

спеціаліста розлив і ушкоджені упакування зібрати в алюмінієві ємкості і 

залити водою, віддаливши їх на відстань не менше як 100 м від будинків 

і споруд. Повідомити СЕС. 

 116 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

54 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 

годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння - свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 117 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

125 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0081 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП А 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверда вибухова речовина у вигляді порошку. У воді малорозчинна. 

Важче за воду. Нелетка. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечна. Чутлива до механічних впливів (удару, 

тертя) і відкритого полум'я. Температура спалаху 160 - 180° C. Радіус 

небезпечної зони 1000 м. Вибухає масою. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху - небезпечна для життя людини. Можливі 

травми, опіки, контузії, отруєння оксидами вуглецю, азоту. Токсична 

речовина. Небезпечна в разі Попадання усередину організму. Викликає 

розлад нервової системи, порушення сну. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час збору розсипу - гумові рукавиці і чоботи. Костюм із пилонепроникної тканини, 

респіратор типу "Лепесток" або ватно-марлева пов'язка. У разі пожежі- респіратор РС, 

ізолюючий або фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим 

патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. У зону аварії входити в захисному спецодязі. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Викликати 

пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і 

ліквідації аварії. Організувати охорону місця аварії. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. 

У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до 

прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в 

безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан 

вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. 

Пошкоджені упакування закрити мокрим брезентом. Під керівництвом 

спеціаліста зібрати розсипи в паперові або тканинні мішки і віднести на 

відстань не менше 100 м від будинків і споруд. Повідомити СЕС. 

Організувати охорону розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. Гасити з 

максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння - свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 118 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

458 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0481 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверді речовини у вигляді гранул, без запаху. Можуть горіти без доступу 

повітря. Малорозчинні у воді. Нелеткі до 200° C. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Дія вибуху обмежується упакуванням. До 

механічних впливів малочутливі. Температура запалення 350 - 400° C. 

Горіння у вибух масою не переходить. Радіус небезпечної зони 100 м. 

Небезпека для 

людини 

Небезпечні для людини. Під час горіння можливі термічні опіки, 

отруєння газоподібними продуктами (оксидами азоту, сірки і вуглецю). 

У разі Попадання усередину організму вражаються нервово-судинна 

система, внутрішні органи. У разі отруєння - утруднення дихання, 

судоми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі роботи з розсипом - ватно-марлеві пов'язки, респіратор типу "Лепесток", костюм із 

пилонепроникної тканини, бавовняні й гумові рукавиці. Під час пожежі і ліквідації її наслідків - 

захисний костюм типу То, захисні окуляри, респіратор РС або фільтруючий протигаз марки В з 

гопкалітовим патроном. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 100 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації 

аварії. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не ходити по 

розсипаному продукту. Організувати охорону розсипу. Розсипаний 

продукт зібрати для знищення під наглядом спеціаліста, в упакування не 

повертати. Додержуватися заходів пожежної безпеки з використанням 

засобів індивідуального захисту. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі гасіння вогнища із зовнішнього боку вагона 

застосовувати воду, піну, вогнегасні порошки, вуглекислоту. Запобігти 

поширенню вогню на вантаж. У разі займання вантажу гасіння та інші 

роботи негайно припинити і залишити небезпечну зону. Припинити рух 

у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 

2 години після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Уразі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 119 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

159, 180 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0357 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Порошкоподібні вибухові речовини. Не розчинні у воді. Важчі за воду. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вибухають масою. Чутливі до механічних 

впливів і відкритого вогню. Радіус небезпечної зони 500 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, термохімічні опіки, отруєння аерозолем свинцю, 

оксидами вуглецю, азоту. Отруєння аерозолем свинцю викликає зміни з 

боку кровотворної, нервової і серцево-судинної систем, шлунково-

кишкового тракту, печінки. У разі попадання на шкіру і слизові оболонки 

подразнює їх і призводить до гноячкових хвороб шкіри, дерматитів, 

запалення слизової оболонки очей. Викликає головний біль, пітливість, 

запаморочення, підвищення температури, різке схуднення. У разі 

вдихання аерозолю свинцю спостерігаються свинцева кайма на яснах, 

головний біль, запаморочення, підвищена стомлюваність, погіршення 

пам'яті, епілептичні напади, непритомність, різкий біль у животі, 

підвищення артеріального тиску. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час пожежі - респіратор РС, ізолюючий протигаз, термостійкий спеціальний одяг, взуття і 

рукавиці типу То.При роботі з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, 

бавовняні або гумові рукавички, взуття без металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 500 м. Організувати оточення небезпечної 

зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в захисному 

одязі. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим 

надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку 

медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Відбудовні 

роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Горючі 

речовини віддалити від розсипаної речовини. Організувати охорону 

розсипу. До прибуття спеціалістів розсипаний порошок не чіпати та не 

застосовувати жодних дій щодо збору і знищення. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Гасити з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух 

у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 

1 годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. Викликати 

швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 120 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

301, 304, 

320 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0132 СОЛІ МЕТАЛІВ, ЩО ДЕФЛАГРИРУЮТЬ, НІТРОПОХІДНІ 

АРОМАТИЧНОГО РЯДУ, Н.З.К. 

0305 ПОРОХ ДЛЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Порошкоподібні вибухові речовини. Малорозчинні у воді. Важчі за воду. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів і 

відкритого вогню. Займаються при температурі вище + 150° C. Горять з 

великою швидкістю. Небезпеки вибуху масою немає. Небезпека вибуху і 

розкидання незначна. Радіус небезпечної зони 150 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, термохімічні опіки, отруєння продуктами вибуху 

(за нітрофенолом). У разі попадання на шкіру добре в неї всмоктуються, 

викликаючи гноячкові захворювання шкіри, дерматити, екземи, 

ураження нігтів. За умов попадання усередину спостерігається різке 

схуднення, головний біль, запаморочення, катаракта. У разі вдихання 

парів відчувається підвищена спрага, головний біль, спостерігаються 

жовтуватість склери, везикулярний дерматит (особливо ушкоджуються 

пахвові і пахові області). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час пожежі - респіратор РС з фільтрувальним та гопкалітовим патронами, фільтруючий 

протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, термостійкий спеціальний 

одяг, взуття і рукавиці типу То.У разі роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", 

бавовняний одяг, бавовняні або гумові рукавички, взуття без металевих набойок і цвяхів. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в 

захисному одязі. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Горючі 

речовини віддалити від розсипаної речовини. Організувати охорону 

розсипу. До прибуття спеціалістів розсипану речовину не чіпати та не 

застосовувати жодних дій щодо збору і знищення. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. Гасити з максимально 

можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 1 годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При 

забрудненні шкірних покровів речовиною промити її великою кількістю води. При ковтанні - 

промивання шлунка великою кількістю води. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 121 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

401, 402, 

406, 407, 

409, 410, 

413, 416, 

419, 420, 

422, 425, 

429, 433, 

440, 444, 

445, 447 

Вибуховий матеріал 
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Номер ООН Найменування вантажу 

0044 КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ 

0103 ЗАПАЛ трубчастий в металевій оболонці 

0104 ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНУЮЧИЙ СЛАБКОЇ ДІЇ в металевій оболонці 

0131 ЗАПАЛЬНИКИ ВОГНЕПРОВІДНОГО ШНУРА 

0173 ПРИСТРОЇ РОЗЧІПЛЮВАННЯ ВИБУХОВІ  

0237 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ 

0255 ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 

0276 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

0278 Позицію виключено 

0289 ШНУР, ЩО ДЕТОНУЄ, гнучкий 

0320 ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 

0323 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

0368 ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ 

0376 ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 

0378 КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ 

0455 ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 

0456 ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини, які запресовані в металеві 

та пластмасові оболонки. Вибухові речовини з водою не взаємодіють. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів і 

відкритого полум'я. Небезпеки вибуху масою немає. Дія вибуху значною 

мірою обмежується упакуванням. Радіус небезпечної зони 50 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, термохімічні опіки, отруєння оксидами вуглецю, 

азоту, аерозолем свинцю. У разі попадання усередину з'являються 

головний біль, запаморочення, підвищення температури. У разі вдихання 

аерозолю свинцю спостерігається головний біль, запаморочення, біль у 

животі, підвищення артеріального тиску, непритомність. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час пожежі - респіратор РС, фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та 

гопкалітовим патроном, термостійкий спеціальний одяг, взуття і рукавиці типу То.У разі 

роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові 

рукавички, взуття без металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 50 м. Організувати оточення небезпечної зони. 

Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в захисному одязі. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим надати 

першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну 

допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Відбудовні роботи 

проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення 

і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 
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У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрову роботу в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Горючі речовини 

віддалити від розсипаних виробів. Організувати охорону розсипу. До 

прибуття спеціалістів розсипаний порошок не чіпати і не застосовувати 

жодних дій щодо збору і знищення. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. Гасити з максимально 

можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 1 годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. Викликати 

швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 122 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

254 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини в корпусі. Горять без 

доступу повітря. Практично нерозчинні у воді. Мають додаткову 

небезпеку: у разі руйнування виробу можливий контакт із матеріалом, 

що належить до групи Г радіаційної небезпеки за НРБ 76/87. Мають 

здатність випромінювати альфа-бета-гамма-промені. За умови цілісності 

виробу не становлять радіаційної небезпеки. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя) і вогню. У разі займання можливі вибухи з розкидом вибухової 

речовини, яка горить, фрагментів конструкцій і виробів. Спроможні 

вибухати під впливом вибуху інших небезпечних вантажів. Небезпеки 

вибуху масою немає. За умови виникнення осередків пожежі можливе 

утворення радіоактивних аерозолів і зовнішнього бета-гамма 

випромінювання. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху небезпечні для життя людини. Можливі опіки, 

травми, отруєння оксидами вуглецю, азоту, опромінення людей, 

радіоактивне забруднення навколишнього середовища. У разі 

механічного руйнування виробів може виникнути небезпека впливу 

іонізуючого випромінювання. Використаний матеріал має хімічну і 

радіаційну токсичність. Ранні ознаки отруєння: головний біль, 

блювання, слабкість. Ослаблення серцевої діяльності. Підвищення 

температури тіла. Утруднення дихання. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний костюм типу Рз, спецвзуття типу Рз, бавовняні або гумові рукавиці. Респіратор РС, 

промислові протигази марки Г з аерозольними фільтрами. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух транспорту в зоні аварії. Відвести сторонніх і 

потерпілих із зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Потерпілим надати першу допомогу, розподілити їх 

відповідно ступеням тяжкості стану і черговості евакуації. 

Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Викликати 

пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і 

ліквідації аварій, СЕС. Відбудовні роботи проводити за вказівкою 

спеціалістів із застосуванням засобів індивідуального захисту і 

дотриманням заходів особистої гігієни при постійному радіаційному 

контролі. У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова 

вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на 

перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу 

з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і 

приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. 

Організувати охорону розсипу, розладу. До прибуття фахівців із 

вантажу виріб не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести склад на прилеглий перегін або інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, глиноземом, піском. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Негайно повідомити в СЕС. Провести дозиметричний контроль, 

установити межі радіаційно-небезпечної зони і огородити її 

попереджувальними знаками про радіаційну небезпеки і знаками, які 

забороняють вхід у огороджену зону. Ліквідацію наслідків аварії робити 

за вказівкою спеціалістів СЕС не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі з застосуванням засобів індивідуального захисту і 

дотриманням заходів особистої гігієни при постійному радіаційному 

контролі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку, при переломах - шини. У разі припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани і обпечені поверхні. За умов отруєння продуктами горіння дати 

кисень. Провести радіаційний контроль людей, які потерпіли і взяли участь у ліквідації 

наслідків пожежі, силами СЕС. У разі радіоактивного забруднення провести дезактивацію 

шкірних покровів водою з милом, содовим розчином, синтетичними мийними засобами типу 

ОП-7, порошками типу "ЕРА", "ЛОТОС". Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 123 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

414, 427, 

428, 432, 

437, 443 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0055 ГІЛЬЗИ ПАТРОННІ ПОРОЖНІ З КАПСУЛЯМИ 

0191 ПРИСТРОЇ СИГНАЛЬНІ РУЧНІ 

0193 ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ 

0306 ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

0312 ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ 

0431 ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини в корпусі. Вибухові 

речовини у воді не розчиняються. Нетоксичні. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежонебезпечні. Чутливі до удару і відкритого полум'я. Вироби 

становлять небезпеку в разі запалення, дії на них зовнішнього вибуху. 

Поширення вибуху обмежується, в основному, упакуванням. Радіус 

небезпечної зони 25 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху небезпечні для життя людини. Можливі опіки й 

осколкові поранення частинами виробів і тари. Можливе отруєння 

продуктами горіння, які містять речовини типу галогеноводнів, оксидів 

азоту, вуглецю, сірки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі пожежі- ізолюючий захисний дихальний апарат або протигаз промисловий фільтруючий 

ФУ-13В відповідно до ГОСТ 12.4.121-83, захисний костюм типу То.Під час роботи з розсипом - 

респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові рукавиці, взуття без 

металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 25 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. У разі 

простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу вантажу. До прибуття спеціалістів виріб не чіпати і не 

переміщувати. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести з місця аварії. У разі поранення - накласти пов'язку, за потреби - джгут, у 

разі переломів, вивихів - шину. При непритомності забезпечити свіже повітря і дати понюхати 

нашатирний спирт. За умов зупинки серця зробити штучне дихання при одночасному 

закритому масажі серця. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 124 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

303, 311, 

313, 314, 

317, 323, 

329, 331 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0054 ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ 

0092 РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ З ЗЕМЛІ 

0195 СИГНАЛИ БІДИ суднові 

0212 ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

0254 БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, 

вибивним чи метальним зарядом 

0315 ЗАПАЛЬНИКИ 

0335 ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 

0430 ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини в корпусі. Вибухові 

речовини у воді не розчиняються. Нетоксичні. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежонебезпечні. Чутливі до удару і відкритого полум'я. Вироби не 

становлять небезпеки вибуху масою. Поширення вибуху обмежується, в 

основному, упакуванням. Радіус небезпечної зони за умов вибуху 150 м. 

Можливий неорієнтований розліт виробів. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі опіки 

й осколкові поранення частинами виробів і тари. Можливе отруєння 

продуктами горіння, які містять речовини типу галогеноводнів, оксидів 

азоту, вуглецю, сірки. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі пожежі- ізолюючий дихальний апарат або протигаз промисловий фільтруючий ФУ-13В 

відповідно до ГОСТ 12.4.121-83, захисний костюм типу То.Під час роботи із розсипом - 

респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові рукавиці, взуття без 

металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 150 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. У разі 

простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу вантажу. До прибуття спеціалістів виріб не чіпати і не 

переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести з місця аварії. У разі поранення - накласти пов'язку, за потреби - джгут, у 

разі переломів, вивихів - шину. При непритомності забезпечити свіже повітря і дати понюхати 

нашатирний спирт. За умов зупинки серця зробити штучне дихання при одночасному 

закритому масажі серця. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 125 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

324 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0016 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним 

чи метальним зарядом 

0016 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним 

чи метальним зарядом, що містять корозійні речовини 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини в корпусі. Горять без 

доступу повітря. У воді не розчиняються. Нетоксичні. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до удару і відкритого полум'я. 

Вироби не становлять небезпеки вибуху масою. Радіус небезпечної зони 

400 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення частинами виробів і тари, опіки, отруєння 

продуктами горіння (галогеноводні, оксиди азоту, вуглецю, сірки). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі пожежі- ізолюючий захисний дихальний апарат або протигаз промисловий фільтруючий 

ФУ-13В відповідно до ГОСТ 12.4.121-83. Під час роботи з розсипом - респіратор типу 

"Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові рукавиці, взуття без металевих набойок і 

цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 400 м. Організувати оточення небезпечної 

зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим 

надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку 

медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи у зоні аварії, 

усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу небезпечного вантажу. До прибуття спеціалістів виріб 

не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести з місця аварії. У разі поранення - накласти пов'язку, за потреби - джгут, у 

разі переломів, вивихів - шину. При непритомності забезпечити свіже повітря і дати понюхати 

нашатирний спирт. За умов зупинки серця зробити штучне дихання при одночасному 

закритому масажі серця. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 126 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

252 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини в корпусі. Вибухові 

речовини у воді не розчиняються. Нетоксичні. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до удару і відкритого 

полум'я. Характеризуються небезпекою розкидання, але не становлять 

небезпеку вибуху масою. Радіус небезпечної зони за умови вибуху 

виробу 100 м. Можливий неорієнтований розліт виробів. 

Небезпека для 

людини 

У разі пожежіі вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі опіки і 

осколкові поранення виробами, які розлітаються, частинами виробу і 

тари, отруєння продуктами горіння (галогеноводні, оксиди азоту, 

вуглецю, сірки). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі пожежі- ізолювальний захисний дихальний апарат або протигаз промисловий 

фільтрувальний ФУ-13В відповідно до ГОСТ 12.4.121-83, захисний костюм типу То.Під час 

роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові 

рукавиці, взуття без металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 100 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Сповістити місцеві органи влади про можливість неорієнтованого 

переміщення виробів у просторі і їхніх вибухів. У разі простого сходу, 

без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії, усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. 

Організувати охорону розсипу вантажу. До прибуття спеціалістів виріб 

не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу від цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 

годину після згоряння вантажу. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести з місця аварії. У разі поранення - накласти пов'язку, за потреби - джгут, при 

переломах, вивихах - шину. При непритомності забезпечити свіже повітря і дати понюхати 

нашатирний спирт. За умов зупинки серця зробити штучне дихання при одночасному 

закритому масажі серця. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 127 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

412, 455 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0303 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним 

чи метальним зарядом 

0303 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним 

чи метальним зарядом, що містять корозійні речовини 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини в корпусі і без корпусу. У 

воді не розчиняються. Токсичні. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби становлять небезпеку у разі 

запалення або зовнішнього вибуху. Дія вибуху обмежується в основному 

упакуванням. Радіус небезпечної зони 500 м. 

Небезпека для 

людини 

У разі пожежіі вибуху небезпечні для життя людини. Можливі травми, 

опіки, отруєння продуктами згоряння, які містять речовини типу лугів, 

галогеноводнів. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі пожежі- ізолюючий захисний дихальний апарат і спецодяг з кислотолугостійкої тканини 

ТЗК-1Х, протигаз промисловий фільтруючий ФУ-13В відповідно до ГОСТ 12.4.121-83. Під час 

роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні і гумові рукавиці, 

взуття без металевих набойок і цвяхів. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 500 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. 

Сповістити місцеві органи влади про можливість неорієнтованого 

переміщення виробів у просторі і їхніх вибухів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення 

і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії, 

усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу небезпечного вантажу. До прибуття спеціалістів виріб не 

чіпати і не переміщувати. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні за можливості у безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести 

рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу від цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 

годину після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести з місця аварії. У разі поранення - накласти пов'язку, за потреби - джгут, при 

переломах, вивихах - шину. У разі непритомності забезпечити свіже повітря і дати понюхати 

нашатирний спирт. За умов зупинки серця зробити штучне дихання при одночасному 

закритому масажі серця. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 128 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

333 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять у металевій оболонці тверду вибухову речовину і 

рідкий наповнювач. Вибухова речовина з водою не реагує і у воді не 

розчиняється. Горить без доступу повітря. Наповнювач - рідина, що 

димить на повітрі, від світлого до коричневого кольору, важча за воду. З 

водою бурхливо реагує, виділяючи тепло. У разі розгерметизації 

виробів на поверхні виробів з'являється білий наліт. Вироби містяться в 

дерев'яних ящиках. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до сильних механічних впливів 

(удару, тертя) і відкритого полум'я. Вибух масою неможливий. У разі 

вибуху одного виробу можлива розгерметизація інших виробів з 

утворенням токсичного аерозолю, який складається з оксиду кремнію, 

хлороводню, ортотитанової кислоти, і розкидом осколків. Радіус 

небезпечної зони 100 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час вибуху і пожежі небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, отруєння газоподібними продуктами (окисом 

вуглецю, оксидами азоту), контузії, опіки. У разі розгерметизації 

виробів - подразнення слизових оболонок дихальних шляхів, набряк 

легенів, токсичні бронхіти, опіки. При попаданні наповнювача в очі - 

кон'юнктивіти, помутніння роговиці. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі роботи з розсипами виробів - антиелектростатичний спецодяг, гумові чоботи і рукавиці, 

захисні окуляри будь-якої марки, фільтрувальний промисловий протигаз з коробкою марки 

БКФ або В. Під час ліквідації пожежі (вибуху) - протигази типу ГП-5, ГП-5м або ГП-4у, які 

укомплектовані гопкалітовими патронами. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 100 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації 

аварії. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Триматися 

з навітряного боку. Відбудовні роботи проводити за вказівкою 

спеціалістів. У зону аварії входити у засобах індивідуального захисту. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до 

прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в 

безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан 

вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії, усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. 

Організувати охорону розсипу, розвалів. До прибуття спеціалістів 

вироби не чіпати і не переміщувати. Повідомити СЕС. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і покинути небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести на свіже повітря. У разі кровотечі - накласти джгут вище рани або тугу 

пов'язку, при переломах - накласти шину. У разі відсутності дихання - зробити штучне дихання. 

Накласти асептичні пов'язки на рани і обпечені поверхні. При отруєнні наповнювачем 

потерпілого напоїти теплим молоком, щільно вкрити. Для пом'якшення подразнення верхніх 

дихальних шляхів слід вдихати аерозоль 0,5% розчину питної соди. У разі попадання в очі - 

промити їх великою кількістю води; на шкіру - зняти наповнювач сухим тампоном і змити 

струменем води; попадання наповнювача на одяг - негайно зняти його і по змозі прийняти душ. 

Викликати швидку медичну допомогу 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 129 

Умовний номер Найменування вантажу 

179 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверда сипуча гранульована або кристалічна речовина білого кольору. 

Без запаху. Розчинна у воді. Нелетка. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечна. Горить без доступу повітря. Чутлива до 

удару, тертя, відкритого полум'я. Домішки горючих речовин 

(забруднення) істотно підвищують чутливість. Горіння переходить у 

вибух. Вибухає масою. Радіус небезпечної зони 1000 м. 
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Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху небезпечна для життя людини. Можливі опіки, 

контузії, травми. Токсична. У вигляді пилу подразнює слизову оболонку 

очей, верхні дихальні шляхи, шкіру. У разі попадання усередину 

порушуються обмін речовин і діяльність центральної нервової системи, 

викликає алергію. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При роботі з розсипом - бавовняний одяг, взуття без металевих набойок і цвяхів, гумові 

рукавиці, респіратор типу "Лепесток", захисні окуляри. При пожежі - захисний костюм типу То, 

респіратор РС. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну 

допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Додержуватися заходів 

пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (при сході на перегоні) станції в безпечне місце; після 

прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення і 

кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу. Переміщення упакувань і збір розсипу робити тільки 

під керівництвом спеціалістів. Розсипи зволожити, накрити зволоженим 

брезентом (тканиною). 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після згоряння вантажу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж 

серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При 

отруєнні - свіже повітря, кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 130 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

124 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0399 БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з розривним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які складаються з металевого корпусу з твердою вибуховою 

речовиною і легкозаймистою рідиною (ЛЗР). Вибухова речовина з водою 

не реагує і не розчиняється. Горить без доступу повітря. ЛЗР - безбарвна 

або ледь забарвлена, легколетка, низькокипляча рідина з неприємним 

запахом. Пари важчі за повітря. Накопичуються в низьких ділянках 

поверхні, підвалах, тунелях. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури, заряду статичної електрики, відкритого 

полум'я. Вибухають масою. ЛЗР виділяє займисті пари. Пари утворюють 

з повітрям вибухонебезпечні суміші. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі опіки, 

осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними продуктами 

(оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). У разі розгерметизації виробів 

ЛЗР небезпечна при вдиханні парів. Пари викликають подразнення 

слизових оболонок і шкіри. Запаморочення, відчуття сп'яніння, слабкість, 

розлад координації, зниження температури тіла, уповільнення пульсу, 

нудота, першіння в горлі, кашель, різь в очах, сухість, сверблячка і 

почервоніння шкіри. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття відповідно 

до ГОСТ 12.4.124-83. У разі розливу - фільтруючий протигаз марки А. В разі пожежі - 

фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний 

костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу ліквідації 

аварії. Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів виріб не чіпати і не переміщувати. З зони розсипу і розливу 

відвести сторонніх людей і організувати її охорону. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати 

кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 131 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

306 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0246 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним 

чи метальним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які складаються з металевого корпусу з твердою вибуховою 

речовиною і твердою легкозаймистою речовиною. Вибухова речовина з 

водою не реагує і не розчиняється. Горить без доступу повітря. Тверда 

легкозаймиста речовина - легкоплавка, віскоподібна, має запах часнику, з 

водою не реагує і не розчиняється, самозаймається на повітрі, 

утворюючи білий дим. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури, відкритого полум'я. Вибух 

супроводжується утворенням осколків і розкиданням шматків 

легкозаймистої речовини, які горять. Радіус небезпечної зони 600 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

ушкодження, опіки, осколкові поранення, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту і фосфору). Легкозаймиста 

речовина небезпечна при вдиханні, попаданні всередину, на шкірі 

займається, викликаючи сильні опіки. Пари сильно подразнюють шкіру і 

слизові оболонки. Біль у животі, блювання, пронос, здуття живота, 

запаморочення, прискорений пульс, біль в області серця. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття відповідно 

до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- ізолюючий протигаз або респіратор РС, захисний костюм 

типу ЯтТо. Гумові чоботи, рукавиці з полівінілхлориду. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 600 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Розсип періодично 

поливати водою. Із зони розсипу відвести сторонніх і організувати її 

охорону. Повідомити СЕС. У зоні розсипу можливе самозаймання 

речовини. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Встановити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. Уразі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі отруєння продуктами горіння - дати 

кисень. При гострому отруєнні провести промивання шлунка 0,2% розчином 

марганцевокислого калію або 1% розчином мідного купоросу до зникнення часникового запаху 

в промивних водах. Уражене місце на шкірі промити великою кількістю води і обробити 0,2% 

розчином марганцевокислого калію. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 132 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

203 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0248 ПРИСТРОЇ, ЩО АКТИВУЮТЬСЯ ВОДОЮ, з розривним, вибивним чи 

метальним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які складаються з металевого корпусу з твердою вибуховою 

речовиною і твердою речовиною, що виділяє легкозаймисті гази при 

взаємодії з водою. Вибухова речовина з водою не реагує і не 

розчиняється. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури, відкритого полум'я. Під час пожежі або 

вибуху одного виробу можлива розгерметизація інших виробів. У разі 

контакту з водою виділяються самозаймисті на повітрі отруйні гази. 

Радіус небезпечної зони 200 м. У взаємодії з водою можливі вибухи. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

ушкодження, опіки, осколкові поранення, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту і фосфору, фосфінами). 

При вдиханні викликають кашель, сльозотечу, набряк легень, 

непритомність. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи із розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття 

відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз марки М, захисний 

костюм типу ТоЯт, гумові чоботи, рукавиці. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 200 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення і 

кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

зони розсипу.  
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити вогнегасними 

порошками, сухим піском, землею. Не використовувати воду! У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух 

у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 

2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні дати кисень, викликати 

блювання, промити шлунок великою кількістю води, змити залишки речовини зі шкіри і 

слизових. Очі промити 2% розчином борної кислоти. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 133 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

107, 114, 

123, 145, 

161, 165, 

166 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0033 БОМБИ з розривним зарядом 

0034 БОМБИ з розривним зарядом 

0038 ФОТОАВІАБОМБИ 

0167 СНАРЯДИ з розривним зарядом 

0168 СНАРЯДИ з розривним зарядом 

0284 ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які складаються з металевого корпусу з твердими вибуховими 

речовинами, що з водою не реагують, не розчиняються. Горять без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури, заряду статичної електрики, відкритого 

полум'я. Вибухають масою. Вибух супроводжується утворенням ударної 

хвилі і осколків, які розлітаються. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі опіки, 

осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними продуктами 

(окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття відповідно 

до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз В з аерозольним фільтром та 

гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати 

кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 134 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

214, 319, 

223, 229, 

251 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0138 МІНИ з розривним зарядом 

0291 БОМБИ з розривним зарядом 

0467 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0468 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0469 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини з 

водою не реагують, не розчиняються. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури, відкритого полум'я. У разі 

пожежіможливі вибухи окремих виробів, що супроводжуються 

розлітанням осколків і розкиданням інших виробів. Вибух масою 

неможливий. Радіус небезпечної зони 200 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

ушкодження, опіки, осколкові поранення, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття відповідно 

до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз В з аерозольним фільтром та 

гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 200 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу та ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Не палити. Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою 

спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова 

вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на 

перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу 

з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і 

приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати 

кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 135 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

316, 319, 

332 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0010 БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, 

вибивним або метальним зарядом 

0093 РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 

0240 РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які складаються з металевого корпуса з твердими вибуховими 

речовинами. Вибухові речовини з водою не реагують і не розчиняються. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури, відкритого полум'я. У разі 

пожежіможливе горіння виробів, які розгоряються один за одним, з 

виділенням значної кількості теплової енергії, незначним ефектом 

вибуху і розкиданням елементів, що горять. Вибух масою неможливий. 

Радіус небезпечної зони 150 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

ушкодження, опіки, осколкові поранення, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття відповідно 

до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз В з аерозольним фільтром та 

гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 150 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу та ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Не палити. Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою 

спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова 

вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

розсипу. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Встановити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати 

кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 136 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

405, 430 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0297 БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, 

вибивним або метальним зарядом 

0362 БОЄПРИПАСИ ПРАКТИЧНІ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які складаються з металевого корпуса з твердими вибуховими 

речовинами. Вибухові речовини з водою не реагують і у воді не 

розчиняються. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), підвищеної температури, відкритого полум'я. Під час пожежі 

небезпека вибуху малоймовірна. Радіус небезпечної зони 100 м. Вибух 

масою неможливий. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі небезпечні для людини. Можливі ушкодження, опіки, 

отруєння газоподібними продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття відповідно 

до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз В з аерозольним фільтром та 

гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 100 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу ліквідації аварії. Не палити. Дотримуватися правил пожежної 

безпеки. Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. 

У разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до 

прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в 

безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан 

вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати 

кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 137 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

163 Вибуховий матеріал 

 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

0354 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверді, пластичні або рідкі вибухові речовини. З 

водою не реагують, у воді не розчиняються. Горять без доступу повітря. 

Температура спалаху рідкого наповнювача +220° C. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я. Спроможні вибухати масою. У разі 

пожежіта порушення цілісності виробів можливе розкидання елементів 

з вибуховою речовиною, які можуть самочинно вибухати протягом 100 

годин. Радіус небезпечної зони 1000 м. 
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Небезпека для 

людини 

Під час горіння та вибуху небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). При ушкодженні 

виробів і розгерметизації їхніх елементів небезпеку викликає рідкий 

наповнювач. Небезпечний при вдиханні парів, отруйний при попаданні 

всередину. Пари викликають подразнення слизових оболонок і шкіри. 

Ознаки отруєння: утруднене дихання, судоми в кінцівках, головний 

біль, нудота, шлунково-кишкові розлади. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг, гумові 

рукавиці і взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежіта ліквідації наслідків пожежі 

(вибуху) - фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, 

ГП-4У, ГП-5М з гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То.У разі ушкодження виробів 

і розгерметизації їхніх елементів - протигаз марки БКФ. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу, його знищення та ліквідації аварії. Дотримуватися правил 

пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні роботи проводити тільки за 

вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона 

з вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. 

Після цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на 

перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу 

з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і 

приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи у зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не торкати і не переміщати. Терміново віддалити 

усіх людей із зони розсипу (руйнування). 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння рухомого складу. У разі горіння елементів 

вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища 

гасити водою, піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні 

або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі та проведення 

обстеження зони можливого розкиду виробів спеціалістами. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі отруєння продуктами горіння дати 

зволожений кисень. При попаданні речовини всередину організму викликати блювання та 

зробити промивання шлунку содовим розчином. Забруднені ділянки шкіри промити великою 

кількістю води з милом. Очі промити холодною водою протягом 10 хвилин. Закапати 0,5% 

розчин дикаїну або 0,1% розчин новокаїну. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 138 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

216 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0355 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини з 

водою не реагують, у воді не розчиняються. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, тертя), 

відкритого полум'я. При пожежі можливий вибух окремих виробів, що 

супроводжується розлітанням осколків і розкиданням інших виробів, а 

також можливе розкидання елементів виробу, що можуть самочинно 

вибухати протягом 100 годин. Вибух масою неможливий. Радіус 

небезпечної зони 500 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та уламків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, ГП-4У, ГП-5М з гопкалітовим 

патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Триматися з навітряного боку. Відвести 

сторонніх і потерпілих із небезпечної зони радіусом 500 м. Потерпілим 

надати першу допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу, його знищенню та ліквідації аварії. Дотримуватися правил 

пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні роботи проводити тільки за 

вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До 

прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Негайно 

залишити небезпечну зону. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння рухомого складу. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі і проведення обстеження зони 

можливого розкиду виробів спеціалістами. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця. Накласти асептичні пов'язки 

на рани й обпечені поверхні. При отруєнні дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 139 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

110, 116, 

120, 138, 

162, 170 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0005 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

0006 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

0180 РАКЕТИ з розривним зарядом 

0181 РАКЕТИ з розривним зарядом 

0286 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 

0369 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверді і пастоподібні вибухові речовини. Вибухові 

речовини нерозчинні у воді, реагують з кислотою і лугом. Горять без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до нагрівання, 

механічних впливів і відкритого полум'я. Горіння переходить у вибух з 

утворенням великої кількості уламків конструкцій і ударної хвилі. 

Вироби спроможні вибухати масою. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Можливий неорієнтований розліт окремих виробів та їх фрагментів. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння, вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

термічні опіки, поранення, контузії, отруєння газоподібними продуктами 

горіння (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та уламків під керівництвом спеціаліста - 

антиелектростатичний спецодяг і взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83, респіратор марки 

РПГ-67А або "Тополь А", гумові рукавиці, чоботи. У разі пожежі- фільтруючий протигаз марки 

В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух транспорту в зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих 

із небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Потерпілим надати першу допомогу. Сповістити 

місцеві органи влади про можливу небезпеку розлітання виробів і 

наступного вибуху. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу та ліквідації аварії. Відбудовні роботи проводити тільки за 

вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи у зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу виробів. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати та 

не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння рухомого складу. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння дати 

зволожений кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 140 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

205, 212, 

218, 220, 

225, 231, 

235, 237, 

240 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0007 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

0169 СНАРЯДИ з розривним зарядом 

0287 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 

0293 ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 
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0295 РАКЕТИ з розривним зарядом 

0321 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

0324 СНАРЯДИ з розривним зарядом 

0346 СНАРЯДИ з розривним або вибивним зарядом 

0434 СНАРЯДИ з розривним або вибивним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини 

нерозчинні у воді, реагують з кислотою і лугом. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до нагрівання, механічних 

впливів і відкритого полум'я. Горіння переходить у вибух з утворенням 

великої кількості уламків конструкцій і ударної хвилі. Вироби не 

вибухають масою, але в разі вибуху є небезпека розкидання й істотного 

ушкодження навколишніх предметів. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Можливий неорієнтований розлітання окремих виробів та їх фрагментів. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння, вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі термічні 

опіки, поранення, контузії, отруєння газоподібними продуктами горіння 

(окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та уламків під керівництвом спеціаліста - 

антиелектростатичний спецодяг і взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83, респіратор марки 

РПГ-67А або "Тополь А", гумові рукавиці, чоботи. У разі пожежі- фільтруючий протигаз марки 

В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух транспорту в зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих 

із небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Потерпілим надати першу допомогу. Сповістити 

місцеві органи влади про можливу небезпеку розльоту виробів і 

наступного вибуху. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу та ліквідації аварії. Відбудовні роботи проводити тільки за 

вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу виробів. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати та не 

переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння рухомого складу. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння дати 

зволожений кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 141 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

417, 426, 

435, 451 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0345 СНАРЯДИ інертні з трасерами 

0352 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0363 БОЄПРИПАСИ ВИПРОБУВАЛЬНІ 

0371 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним або вибивним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини 

нерозчинні у воді, реагують з кислотою і лугом. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до відкритого полум'я та 

удару. Під час нагрівання можливе запалення з великим виділенням 

тепла. У разі пожежірадіус небезпечної зони 50 м. Горіння у вибух 

масою не переходить. 

Небезпека для 

людини 

Небезпечні для людини. Можливі термічні опіки, отруєння 

газоподібними продуктами (оксидами вуглецю, азоту), контузії, 

поранення. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний одяг і взуття, 

респіратор типу "Лепесток" або "Тополь", ГПП-95А. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух транспорту в зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих 

із небезпечної зони і забезпечити її оточення. Потерпілим надати першу 

допомогу. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу та ліквідації аварії. Відбудовні роботи проводити тільки за 

вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з 

вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після 

цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується 

стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати та не 

переміщувати. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння рухомого складу. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину; припинення 

серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти 

асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При отруєнні продуктами горіння дати 

зволожений кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 142 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

312 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0247 БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені рідиною або гелем з розривним, 

вибивним чи метальним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які являють собою металеві конструкції, що містять 

самозаймисту в'язку рідину (наповнювач), яка реагує з повітрям та водою, 

кислотою, лугом з виділенням великої кількості тепла. У разі 

розгерметизації виробів на їх поверхні з'являється сірий наліт. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до відкритого полум'я. У 

разі вибуху одиничного виробу можлива розгерметизація інших з 

утворенням самозаймистих парів і розкиданням фрагментів суміші в 

радіусі 50 - 70 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі і вибуху небезпечні для життя людини. Можливі сильні 

опіки, отруєння продуктами горіння (триетилалюмінієм, оксидами 

алюмінію). У разі розгерметизації виробів небезпеку для людини 

становить наповнювач. Пари наповнювача небезпечні в разі вдихання. 

Можливий смертельний наслідок. Наповнювач на шкірі займається і 

викликає сильні опіки. Виділяються триетилалюміній і оксиди алюмінію, 

що призводять до сильного отруєння. Шлаки безпечні для навколишнього 

середовища. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У разі розгерметизації виробу, пожежі, вибуху та ліквідації наслідків аварії - захисні окуляри 

будь-якої марки, захисний костюм типу То, ізолюючий протигаз або респіратор РС. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух транспорту в зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих 

із небезпечної зони радіусом 70 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Потерпілим надати першу допомогу. Дотримуватися 

правил пожежної безпеки. Не палити. Викликати пожежні підрозділи, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації аварії. У 

небезпечну зону входити тільки в захисному одязі і протигазі. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, 

без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення 

і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості 

подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

У разі розгерметизації виробу і витоку наповнювача виріб засипати 

піском або ґрунтом з наступним їх видаленням і знищенням під 

керівництвом спеціалістів. Нейтралізацію місцевості не робити (шлаки 

нешкідливі). Непошкоджені вироби вкласти в упакування і закріпити. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. Полум'я на елементах вагона збити піском або порошковим 

вогнегасником. Забороняється використовувати воду, інші типи 

вогнегасників. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Не допускати сторонніх у небезпечну 

зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Організувати охорону місця 

пожежі. У небезпечну зону входити тільки в засобах індивідуального 

захисту. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих винести з місця аварії. У разі попадання наповнювача на шкіру утворюються сильні 

опіки, що довго не загоюються. Частинки наповнювача на одязі та шкірі гасити, припинивши 

доступ повітря (накрити кошмою, брезентом). Протерти шкіру в місцях контакту з 

наповнювачем бензином, гасом або етиловим спиртом з подальшим промиванням водою з 

милом. Забезпечити потерпілим свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. На місце опіку 

накласти пов'язку з синтоміциновою емульсією. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 143 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

102, 117, 

157 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0073 ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

0106 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ 

0408 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними елементами 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини з 

водою не реагують і у воді не розчиняються. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я і підвищеної температури. Горіння 

переходить у вибух з утворенням осколків та ударної хвилі. Спроможні 

вибухати масою з утворенням ударної хвилі та осколків, що 

розлітаються. Радіус небезпечної зони 800 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, опіки, отруєння газоподібними продуктами 

(окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Організувати 

охорону розсипу (руйнування). Збір розсипу (руйнування) робити під 

керівництвом спеціалістів. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі й обстеження зони розкиду виробів спеціалістами. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У випадку втрати свідомості забезпечити свіже повітря і дати 

нашатирний спирт. У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. При 

отруєнні продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 144 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

201, 202, 

209, 211, 

222 

Вибуховий матеріал 

 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

0107 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ 

0283 ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора 

0314 ЗАПАЛЬНИКИ 

0364 ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

0409 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними елементами 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, що містять тверді вибухові речовини і порох. Вибухові 

речовини і порох з водою не реагують і у воді не розчиняються. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я і підвищеної температури. Під час 

горіння можливі вибухи окремих виробів, що супроводжуються 

розлітанням осколків і розкиданням інших виробів. Вибух масою 

неможливий. Радіус небезпечної зони 200 м. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 200 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. 

Відбудовні роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі 

простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього 

вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) 

станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу 

з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і 

приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. 

Організувати охорону розсипу (руйнування). Збір розсипу 

(руйнування) робити під керівництвом спеціалістів. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне 

місце. Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, 

що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища 

гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У 

разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього 

вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. 

Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії 

починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі й 

обстеження зони розкиду виробів спеціалістами. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломів, вивихів - шину (типову або з 

підручних матеріалів). При непритомності забезпечити свіже повітря і дати нашатирний спирт. 

При припиненні серцевої діяльності і дихання проводити закритий масаж серця і штучне 

дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі отруєння продуктами 

горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 145 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

418, 438 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0317 ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ 

0410 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними елементами 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверду вибухову речовину. Вибухова речовина з 

водою не реагує й у воді не розчиняється. Горить без доступу повітря. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я і підвищеної температури. Під час 

горіння виділяється велика кількість тепла, можливі окремі вибухи. 

Радіус небезпечної зони 100 м. 

Небезпека для 

людини 

Небезпечні для життя людини. Можливі осколкові поранення, опіки, 

отруєння продуктами горіння (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 100 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу (руйнування). Збір розсипу (руйнування) робити під 

керівництвом спеціалістів. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі й обстеження зони розкиду виробів спеціалістами. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). При непритомності забезпечити свіже повітря і дати нашатирний спирт. 

У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне 

дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі отруєння продуктами 

горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 146 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

151 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0056 БОМБИ ГЛИБИННІ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини з 

водою не реагують і у воді не розчиняються. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я, підвищеної температури і до заряду 

статичної електрики. Здатні вибухати масою. Вибух супроводжується 

утворенням ударної хвилі й осколків. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. До 

прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати 

охорону розсипу (руйнування).  

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 147 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

318 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0183 РАКЕТИ з інертною головкою 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини, що можуть реагувати з 

водою, посилюючи ефект горіння з виділенням великої кількості тепла. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я і підвищеної температури. Горіння 

виробів може призвести до вибуху і розкидання елементів, що горять. 

Вибух масою неможливий. Радіус небезпечної зони 150 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

ураження, опіки, отруєння газоподібними продуктами (окисом вуглецю, 

оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 150 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

розсипу.  
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Встановити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити розпиленою водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і покинути небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). В разі припинення серцевої діяльності і дихання проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 148 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

173 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверді, пастоподібні і рідкі вибухові речовини. 

Вибухові речовини з водою не реагують і у воді не розчиняються. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я і підвищеної температур. Спроможні 

вибухати масою. Можливе неорієнтоване переміщення в просторі. 

Вибух супроводжується утворенням ударної хвилі і осколків, що 

розлітаються. Пастоподібні та рідкі вибухові речовини утворюють з 

повітрям вибухові суміші. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). У разі розгерметизації 

виробів пастоподібні і рідкі вибухові речовини та їх пари викликають 

подразнення слизових оболонок, шкірних покровів, різь в очах, 

запаморочення, слабкість, розлад координації руху, зниження 

температури тіла, нудоту, відчуття сп'яніння. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтрувальний протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То.При 

розгерметизації - фільтрувальний протигаз марки А, БКФ, костюм пилозахисний, гумові чоботи 

і рукавиці. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Сповістити місцеві органи влади про небезпеку розлітання і 

наступного вибуху виробів. Дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Не палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до 

прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в 

безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан 

вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. 

Організувати охорону розсипу. У разі розгерметизації виробів місця, на 

які потрапили пастоподібні і рідкі вибухові речовини, затрусити піском 

або тирсою і зібрати в тару без застосування інструмента, що утворює 

іскри. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піском, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і покинути небезпечну зону. Припинити рух 

у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 

2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах шину (типову або з 

підручних матеріалів). В разі припинення серцевої діяльності і дихання проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 149 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

226, 253 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0439 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверду вибухову речовину в скляній або керамічній 

оболонці. Вибухова речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. 

Горить без доступу повітря. Температура спалаху вибухової речовини 

+230° C. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я. Не вибухають масою, але в разі 

вибуху є небезпека розкидання і істотного пошкодження навколишніх 

предметів. Радіус небезпечної зони 800 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі опіки, 

осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними продуктами 

(окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні або гумові 

рукавиці, взуття на підошві, що не утворює іскор. У разі ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - 

фільтрувальні протигази ГП-5М, ГП-4У з гопкалітовим патроном, марки В з аерозольним 

фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. До 

прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати 

охорону розсипу.  

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. 

Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 151 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

172 

174 

Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверді, пластичні та рідкі вибухові речовини. 

Вибухові речовини з водою не реагують і у воді не розчиняються. 

Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я. Спроможні вибухати масою. Вибух 

супроводжується утворенням осколків і ударної хвилі. У разі 

порушення цілісності корпусу можливий розкид елементів з вибуховою 

речовиною, які можуть самостійно вибухати протягом 100 годин. Радіус 

небезпечної зони 1000 м. Можливе неорієнтоване переміщення виробів 

у просторі з наступним вибухом на місцевості. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). У разі пошкодження 

виробів і розгерметизації їх елементів небезпеку становить рідкий 

наповнювач. Попадання усередину організму рідкого наповнювача, 

вдихання його парів викликають подразнення слизових оболонок і 

шкіри. Ознаки отруєння: утруднене дихання, судоми кінцівок, головний 

біль, нудота, шлунково-кишкові розлади. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та їх елементів - антиелектростатичний спеціальний 

бавовняний одяг, гумові рукавиці, гумовий фартух, взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У 

разі ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - фільтрувальний протигаз марки В з аерозольним 

фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То.При пошкодженні виробів і 

розгерметизації їх елементів - фільтрувальний протигаз марок А, БКФ, бавовняний одяг, гумові 

чоботи, рукавиці, фартух. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу, його 

знищення та ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Не палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У 

разі простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до 

прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в 

безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан 

вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Не палити. У разі розгерметизації виробів рідкі вибухові речовини 

прибрати дрантям методом змочування. Дрантя помістити в закритий 

алюмінієвий посуд. Місце обробити 2% водним розчином соди. До 

прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Із зони 

розсипу терміново відвести людей на відстань 1000 м. Організувати 

охорону розсипу (розливу). 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Ліквідацію наслідків 

аварії починати не раніше як за 2 години після завершення пожежі і 

проведення обстеження зони розкиду виробів спеціалістами. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі отруєння дати 

зволожений кисень. При попаданні речовини всередину організму викликати блювання і 

зробити промивання шлунка содовим розчином. Забруднені ділянки шкіри промити водою з 

милом. Очі промити холодною водою протягом 10 хв. Закапати 0,5% розчин дикаїну або 0,1% 

розчином новокаїну. Викликати швидку медичну допомогу.  

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 152 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

127, 131, 

153, 158, 

171, 175 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0136 МІНИ з розривним зарядом 

0137 МІНИ з розривним зарядом 

0221 БОЄГОЛОВКИ ТОРПЕД з розривним зарядом 

0463 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0464 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0465 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини з 

водою не реагують, у воді не розчиняються. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), відкритого полум'я і заряду статичної електрики. Спроможні 

вибухати масою. Вибух супроводжується утворенням ударної хвилі та 

осколків. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не 

переміщувати.  

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити розпиленою водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі і тільки після обстеження зони розкиду 

спеціалістами. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 153 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

408, 411, 

415, 421, 

424, 431, 

441, 448 

Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0325 ЗАПАЛЬНИКИ 

0349 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0350 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0351 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

0353 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 
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0365 ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

0384 ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К. 

0472 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини з 

водою не реагують, у воді не розчиняються. Горять без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів (удару, 

тертя), відкритого полум'я. Вибух масою неможливий. Радіус 

небезпечної зони 100 м.  

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі - небезпечні для людини. Можливі ушкодження, опіки, 

отруєння газоподібними продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 100 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити розпиленою водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 154 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

321 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0356 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверду вибухову речовину і легкозаймисту рідину. 

Тверда вибухова речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. 

Горить без доступу повітря. Легкозаймиста рідина займається від 

контакту з повітрям, водою, лугами та кислотами.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя), відкритого полум'я. Вибух масою неможливий. Горіння 

виробів може супроводжуватися вибухом з розкиданням виробів і їх 

фрагментів. У разі розкидання виробів у результаті порушення їх 

герметичності можливі вторинні осередки пожеж при контакті 

легкозаймистої рідини з повітрям. Легкозаймиста рідина спроможна 

після гасіння займатися знову. Радіус небезпечної зони 500 м. 

Небезпека для 

людини 

У разі розгерметизації виробів, горіння і вибуху - небезпечні для життя 

людини. Можливі опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння 

газоподібними продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтруючий протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 150 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати охорону 

розсипу. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити розпиленою водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 155 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

239 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверда вибухова речовина у виді гранул від ясно-жовтого до 

коричневого кольору. Хімічно стійка. З водою не реагує і не 

розчиняється. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечна. Чутлива до механічних впливів (удару, 

тертя) і полум'я. До температури + 220° C термічно стійка. Під час 

механічних впливів можливе загоряння і перехід горіння у вибух. Вибух 

масою неможливий. Радіус небезпечної зони 150 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечна для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, опіки, отруєння газоподібними продуктами 

(окисом вуглецю, оксидами азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний спеціальний бавовняний 

одяг і гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- фільтрувальний протигаз 

марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 150 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 
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У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Повідомити 

СЕС. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати і не переміщувати. 

Організувати охорону розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити 

розпиленою водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У 

разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього 

вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. 

Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати 

не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 156 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

213 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0015 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним 

чи з метальним зарядом 

0015 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним 

чи з метальним зарядом, що містять корозійні речовини 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини, а також рулони і пелюстки 

склотканини, просочені складами з червоним фосфором і антраценом. 

Вибухові речовини у воді не розчиняються і з водою не реагують. Горять 

без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до удару, відкритого 

полум'я. Горіння виробів може призвести до вибуху і розкидання 

елементів, що горять. Вибух масою неможливий. Радіус небезпечної 

зони 300 м. Можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів з 

наступною виражальною дією. У разі розгерметизації можливе 

самозаймання. 

Небезпека для 

людини 

У разі розгерметизації, горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. 

Можливі опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту, сполуками фосфору і 

антраценом). У разі розгерметизації небезпечні при вдиханні, 

потраплянні на слизові оболонки. Викликають кашель, нежить, 

сльозотечу, першіння в горлі. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів та осколків - антиелектростатичний бавовняний одяг і 

гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі ліквідації наслідків вибуху (пожежі) - 

фільтрувальні протигази марок БКФ, В з гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 300 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу. Не палити. До прибуття спеціалістів вироби не чіпати і 

не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити розпиленою водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Сповістити місцеві органи влади про небезпеку 

розлітання окремих виробів на відстань до 10 км із наступною 

вражаючою дією. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 

години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння дати кисень. При отруєнні пилом червоного фосфору необхідне кількаразове 

промивання шлунка 1% розчином перманганату калію або 0,2% розчином бікарбонату натрію, 

не давати молоко і жири. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 157 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

250 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0400 БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з розривним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини і легкозаймисту рідину 

(гас). Вибухові речовини у воді не розчиняються і з водою не реагують, 

горять без доступу повітря, у воді не горять. Гас - безколірна рідина з 

характерним запахом, легша за воду; пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках місцевості. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до удару, відкритого 

полум'я. Горіння виробу може призвести до вибуху і розкидання 

елементів, що горять. Вибух масою неможливий. Радіус небезпечної 

зони 800 м. У разі розгерметизації виробів виділяються пари гасу, 

спроможні займатися від іскри. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту). Пари гасу при вдиханні 

викликають подразнення слизових оболонок і шкіри. Запаморочення, 

відчуття сп'яніння, слабкість, нудота, кашель, сверблячка і почервоніння 

шкіри. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розкидом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

гумове взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі розливу і при ліквідації наслідків вибуху 

(пожежі) - фільтруючий протигаз марки М з аерозольним фільтром, ізолюючий протигаз, 

захисний костюм типу ТоНл. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Триматися з навітряного 

боку. Уникати низьких місць. Викликати пожежні підрозділи, швидку 

медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації аварії. 

Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні роботи 

проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Організувати 

охорону розсипу. Не палити. Гас, що розлився, засипати піском, землею, 

використовувати розпилену воду для осадження парів. Повідомити СЕС. 

До прибуття спеціалістів виробу не чіпати і не переміщувати. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий 

склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. Установити місце 

загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. 

Викликати швидку медичну допомогу. 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 159 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

263 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять невелику кількість твердої вибухової речовини в 

герметичній металевій оболонці. Вибухова речовина з водою не реагує, 

у воді не розчиняється. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару), нагрівання, відкритого полум'я. У разі пожежіможливі вибухи 

окремих виробів, які супроводжуються розкиданням металевих осколків 

та інших виробів. Вибух масою неможливий. Радіус небезпечної зони 

200 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення. Основні токсичні продукти горіння - 

оксиди вуглецю, азоту, сірки, алюмінію, магнію, барію, стронцію, 

свинцю. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розкидом - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і взуття 

відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- ізолювальний або фільтрувальний протигаз 

марки А з фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 200 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 
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У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню і іскроутворення. Із зони 

розсипу, руйнування виробів відвести сторонніх людей і організувати 

охорону. Розсипані вироби зібрати в будь-яку тару і накрити. 

Пошкоджені вироби та вміст виробів, що розсипався, під керівництвом 

спеціаліста зібрати в ємкість з машинним маслом, запобігаючи удару. 

Пошкоджені упакування з виробами складувати на відстані не менше 35 

м від залізничних колій, житлових та пожежонебезпечних виробничих і 

складських об'єктів. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 160 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

471 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0014 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

ХОЛОСТІ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять невелику кількість твердої вибухової речовини в 

герметичній оболонці. Вибухова речовина з водою не реагує, у воді не 

розчиняється. Горить без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару), нагрівання, відкритого полум'я. У разі пожежіможливі вибухи 

окремих виробів, які супроводжуються розкиданням металевих осколків 

та інших виробів. Вибух масою неможливий. Радіус небезпечної зони 

200 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення. Основні токсичні продукти горіння - 

оксиди вуглецю, азоту, сірки, алюмінію, магнію, барію, стронцію, 

свинцю. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розкидом - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і взуття 

відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі пожежі- ізолюючий або фільтруючий протигаз марки А 

з фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 200 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню і іскроутворення. 

Організувати охорону руйнування (розсипу). Розсипані вироби зібрати в 

будь-яку тару і накрити. Ушкоджені вироби і вміст виробів, що 

розсипався, зібрати в окрему тару. Ушкоджені упаковування з виробами 

складувати на відстані не менше 35 м від залізничних колій, житлових 

та пожежонебезпечних виробничих і складських об'єктів. Роботу з 

розсипом проводити під керівництвом фахівця з вантажу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 162 

Умовний 

номер 
Найменування вантажу 

364 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини в оболонці. Вибухові 

речовини у воді не розчиняються, з водою не реагують. Реагують з 

кислотами та лугами. Горять без доступу повітря. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до проникного удару, відкритого 

полум'я. Запалення одного виробу викликає запалення виробів, які 

розташовані поруч. Під час горіння можливі розриви оболонки з 

утворенням осколків і неорієнтоване розлітання виробів у просторі. 

Вибух масою неможливий. Небезпека вибуху і розкидання при 

запаленні незначна. Здатні вибухати під дією вибуху інших об'єктів. 

Радіус небезпечної зони 300 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними продуктами горіння 

(окисом вуглецю, оксидами азоту, хлористим воднем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розкидом - антиелектростатичний (бавовняний) спеціальний одяг і взуття 

відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальний або 

фільтрувальний протигаз марки ГП-5 з коробкою типу В і гопкалітовим патроном. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 300 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Із зони аварії відвести сторонніх людей і організувати її охорону. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

фахівців з вантажу вироби не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. У разі 

отруєння продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 164 

Умовний 

номер 
Найменування вантажу 

264 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини у воді 

не розчиняються і з водою не реагують. Горять без доступу повітря. 

Температура спалаху +170° C. У виробах є балон ємкістю 350 см
 3

, який 

заповнений азотом під тиском 35 МПа. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до удару, відкритого 

полум'я. Займання і наступне горіння вибухових речовин настає через 6 

- 7 хв., а руйнування балона через 12 - 17 хв. після початку впливу 

полум'я на упакування. Горіння може призвести до вибуху і розкидання 

палаючих елементів виробів. Вибух масою неможливий. У разі 

займання речовин можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів. 

Радіус небезпечної зони за умов вибуху виробів 200 м. Радіус 

можливого розлітання виробів 700 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами горіння. Під час горіння та вибуху виділяються оксиди 

азоту, окис вуглецю, хлороводень. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний бавовняний спецодяг і гумове 

взуття відповідно до ГОСТ 12.4.124-83. У разі ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - 

ізолювальний або фільтрувальний протигаз марки ГП-5 з коробкою типу В і гопкалітовим 

патроном. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 200 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів. У разі простого 

сходу, без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; 

після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До прибуття 

фахівців з вантажу вироби не чіпати і не переміщувати. Організувати 

охорону розсипу. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. 

Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу 

пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах, вивихах - шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпечені поверхні. 

Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 166 

Умовний 

номер 
Найменування вантажу 

362 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Виріб, який містить тверді вибухові речовини і легкозаймисту рідину 

(паливо н.з.к.). Вибухові речовини з водою не реагують і у воді не 

розчиняються. Можуть горіти без доступу повітря. Паливо - безколірна 

або яскраво-жовта рідина із запахом гасу, легша за воду, у воді не 

розчинна. Пари важчі за повітря. Виріб перевозиться в герметичному 

термостатованому спеціальному вагоні (секції з трьох вагонів - вагона 

супроводу і двох вагонів для транспортування виробу). 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Виріб пожежо- та вибухонебезпечний, чутливий до механічних впливів, 

вогню, проникного удару. Вибух масою неможливий. Радіус 

небезпечної зони 200 м. У разі розгерметизації виробу може відбутися 

розлив палива і його запалення при температурі понад +59° C, що може 

призвести до вибуху виробу. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі, вибуху - небезпечний для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, опіки, отруєння газоподібними продуктами 

горіння (окисом вуглецю, оксидами азоту). У разі розгерметизації 

виробу виділяється паливо, пари якого небезпечні при вдиханні, 

викликають подразнення слизових оболонок і шкіри. Запаморочення, 

головний біль, давлючий біль в очних яблуках, гіркота і сухість у роті, 

слабкість, непритомність. Контакт з паливом викликає опіки шкіри та 

очей. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час розливу і ліквідації наслідків пожежі, вибуху - ізолювальний або фільтрувальний 

протигаз марки А, БКФ з гопкалітовим патроном; захисні комплекти одягу КР-6, КР-14, КГ-

611, КГ-612 з гумовими рукавицями і чобітьми. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 200 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Триматися з навітряного 

боку. Уникати низьких місць. У зону аварії входити тільки в повному 

захисному одязі. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу та ліквідації аварії.  

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. За умов 

розливу в середині вагона без його розгерметизації відвести вагон у 

безпечне місце і вжити заходів щодо усунення аварії під керівництвом 

спеціалістів. У разі розгерметизації вагона і наявності течі з нього 

захистити місце розливу земляним валом. Повідомити СЕС. Місце 

розливу палива засипати піском, землею або іншим негорючим 

матеріалом, потім нейтралізувати під керівництвом спеціалістів 

вантажовідправника. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці, яке добре 

провітрюється. У разі загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції 

рекомендується вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше 

безпечне місце. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками з максимально можливої 

відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу поблизу цього 

вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі та обстеження зони розкиду виробу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі поранень і опіків - надати першу допомогу та за потреби госпіталізувати. У разі отруєння 

парами палива потерпілого відвести із зони загазованості, зняти забруднений одяг, забезпечити 

повний спокій і тепло. За умов припинення дихання - штучне дихання і безупинний масаж 

серця. У разі попадання на шкіру промити водою з милом, потім протерти спиртом; при 

попаданні в очі - промити їх великою кількістю води, потім 2% розчином бікарбонату натрію. 

За наявності ознак отруєння - госпіталізація в лежачому стані. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 167 

Умовний 

номер 
Найменування вантажу 

361 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Виріб, який містить тверді вибухові речовини і легкозаймисту рідину 

(паливо н.з.к.). Вибухові речовини з водою не реагують і у воді не 

розчиняються. Можуть горіти без доступу повітря. Паливо - безколірна 

або яскраво-жовта рідина із запахом гасу, легша за воду, у воді не 

розчинна. Пари важчі за повітря. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Виріб пожежо- та вибухонебезпечний, чутливий до механічних впливів, 

вогню, проникного удару. Вибух масою неможливий. Пожежо- та 

вибухонебезпечний при падінні з висоти до 7 м. Непошкоджений виріб 

пожежо- та вибухобезпечний у при температурі до +1100° C протягом 

10 хв. У разі запалення можливе неорієнтоване розлітання виробів у 

просторі. Радіус небезпечної зони 800 м. У разі розгерметизації виробу 

може відбутися розлив палива і його запалення при температурі понад 

+59° C, що може призвести до вибуху виробу. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі, вибуху небезпечний для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, опіки, отруєння газоподібними продуктами 

горіння (окисом вуглецю, оксидами азоту). У разі розгерметизації 

виробу виділяється паливо, пари якого небезпечні при вдиханні, 

викликають подразнення слизових оболонок і шкіри. Запаморочення, 

головний біль, давлючий біль в очних яблуках, гіркота і сухість у роті, 

слабкість, непритомність. Контакт з паливом викликає опіки шкіри та 

очей. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час розливу і ліквідації наслідків пожежі, вибуху - ізолювальний або фільтрувальний 

протигаз марки А, БКФ з гопкалітовим патроном; захисні комплекти одягу КР-6, КР-14, КГ-

611, КГ-612 з гумовими рукавицями і чобітьми. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Організувати огороджування 

небезпечної зони. Потерпілим надати першу допомогу. Уникати 

низьких місць. У зону аварії входити тільки в повному захисному одязі. 

Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Викликати 

пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Повідомити 

СЕС. Місце розливу палива засипати піском, землею або іншим 

негорючим матеріалом, потім нейтралізувати під керівництвом 

спеціалістів вантажовідправника. Організувати охорону пошкодженого 

виробу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці, яке добре 

провітрюється. У разі загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції 

рекомендується вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше 

безпечне місце. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками з максимально можливої 

відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу 

цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі та обстеження зони розкиду виробу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі поранень і опіків - надати першу допомогу та за потреби госпіталізувати. У разі отруєння 

парами палива потерпілого відвести із зони загазованості, зняти забруднений одяг, забезпечити 

повний спокій і тепло. За умов припинення дихання - штучне дихання і безупинний масаж 

серця. У разі попадання на шкіру промити водою з милом, потім протерти спиртом; при 

попаданні в очі - промити їх великою кількістю води, потім 2% розчином бікарбонату натрію. 

За наявності ознак отруєння - госпіталізація в лежачому стані. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 168 

Умовний 

номер 
Найменування вантажу 

360 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Виріб, який містить тверді вибухові речовини, гептил, аміл, паливо 

н.з.к. Тверді вибухові речовини у воді не розчиняються і з водою не 

реагують. Можуть горіти без доступу повітря. Гептил - безколірна або 

ледь жовтувата рідина, яка димить на повітрі, з аміачним запахом. 

Розчинна у воді. Пари білого кольору, важчі за повітря. Аміл - 

легколетка рідина, утворює пари червоно-бурого кольору. Пари важчі за 

повітря. Бурхливо реагує з водою, утворюючи кислоти, гази та виділяє 

велику кількість тепла. Сильний окисник. Руйнує більшість металевих і 

неметалевих матеріалів. Паливо - безколірна або яскраво-жовта рідина 

із запахом гасу, легша за воду, у воді не розчинна. Пари важчі за 

повітря. Виріб перевозиться в герметичному термостатовому 

спеціальному вагоні (секція з трьох вагонів - вагона супроводу і двох 

вагонів для транспортування виробу). 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Виріб пожежо- та вибухонебезпечний, при горінні виділяє велику 

кількість тепла. Чутливий до механічних впливів, променю вогню, 

проникного удару. Гептил - легкозаймиста рідина з температурою 

спалаху - 18° C. Спроможна самозайматися у разі витікання на 

розвинуту металеву поверхню, реагуючи з оксидами заліза. Пари 

утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші, вибух ініціюється 

іскрою. Аміл не горить, але сприяє самозапаленню гептилу, палива та 

інших органічних продуктів (спиртів, нафтопродуктів, деревини, 

дрантя). Паливо - легкозаймиста рідина з температурою спалаху +59° C. 

Суміш гептилу, амілу і палива може призвести до детонації. Радіус 

небезпечної зони 800 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння, вибуху, витоку - небезпечний для життя людини. 

Можливі ушкодження, опіки, отруєння. У разі розгерметизації виробу 

можуть виділитися гептил, аміл, паливо. Гептил - сильнодіюча отруйна 

речовина з загальнотоксичною і місцевою подразнювальною дією 

незалежно від шляхів надходження. Нижній поріг концентрації, яку 

відчуває людина за запахом, у 300 разів перевищує гранично-допустиму 

концентрацію. Аміл - сильнодійна отруйна речовина з вираженою 

подразнювальною дією. Пари викликають отруєння незалежно від 

шляхів надходження в організм. Пари гептилу, амілу і палива 

спричиняють подразнення слизових оболонок і шкіри. Кашель, нежить, 

першіння в горлі, утруднене дихання, задуха. При отруєнні через рот - 

слинотеча, нудота, блювання, біль у животі. У разі попадання на 

незахищену шкіру - хімічні опіки різного ступеня тяжкості. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час розливу і ліквідації наслідків пожежі, вибуху - ізолювальні протигази марок ІП-4 або 

УІП-12; захисні комплекти одягу КР-6, КР-14, КГ-611, КГ-612 з гумовими рукавицями і 

чобітьми; захисний костюм типу Яа. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Триматися з навітряної 

сторони, уникати низьких місць. У зону аварії входити тільки в повному 

захисному одязі. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. 

Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із 

вантажу та ліквідації аварії.  

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. За умов 

розливу у середині вагона без його розгерметизації (без ознак 

загоряння) відвести вагон у безпечне місце і вжити заходів щодо 

усунення аварії під керівництвом спеціалістів. У разі розгерметизації 

вагона і наявності інтенсивної течі з нього захистити місце розливу 

земляним валом. Не торкатися до розлитої речовини. Повідомити СЕС. 

Оповістити про небезпеку отруєння місцеві органи влади. По змозі на 

шляху руху хмари парів розлитого продукту організувати водяну завісу. 

У разі витоку амілу розбавити розлиту рідину великою кількістю води 

(без напору) до припинення інтенсивного випаровування. Місце 

розливу продуктів засипати піском, землею або іншим негорючим 

матеріалом, потім нейтралізувати під керівництвом спеціалістів 

вантажовідправника. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці, яке добре 

провітрюється. У разі загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції 

рекомендується вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше 

безпечне місце. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками з максимально можливої 

відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу 

цього вагона негайно припинити гасіння і покинути небезпечну зону. 

Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати 

не раніше як за 2 години після завершення пожежі та обстеження зони 

розкиду виробу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі поранень і опіків - надати першу допомогу та за потреби госпіталізувати. У разі отруєння 

парами гептилу, амілу, палива - потерпілого відвести із зони загазованості, зняти забруднений 

одяг, забезпечити повний спокій і тепло. За умов припинення дихання - штучне дихання і 

безупинний масаж серця. 

Гептил - прополоскати рот і горло 2% розчином борної кислоти. Шкіру промити водою з 

милом, протерти 5% розчином ментолу в 80% розчині спирту. Очі промити водою і 2% 

розчином бікарбонату натрію. 

Паливо - шкіру промити водою з милом, потім протерти спиртом. Очі промити водою і 2% 

розчином бікарбонату натрію. За наявності ознак отруєння - термінова госпіталізація в 

лежачому стані. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 169 

Умовний 

номер 
Найменування вантажу 

350 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Виріб, якій містить тверді вибухові речовини. Вибухові речовини у воді 

не розчиняються і з водою не реагують. Можуть горіти без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Виріб пожежо- та вибухонебезпечний. Чутливий до механічних впливів, 

відкритого полум'я, проникного удару. Вибух масою неможливий. 

Можливе незначне розкидання виробу. Радіус небезпечної зони 50 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час пожежі, вибуху - небезпечний для життя людини. Можливі 

поранення, опіки, отруєння газоподібними продуктами (оксидами 

вуглецю, азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час ліквідації наслідків пожежі, вибуху - фільтрувальний протигаз марки М, захисний 

костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 50 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежні 

підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити тільки за вказівкою спеціалістів із вантажу. У разі 

простого сходу без порушення цілісності кузова вагона до прибуття 

спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в 

безпечне місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан 

вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення 

щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. 

Організувати охорону розсипу. До прибуття фахівців з вантажу виріб не 

чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні в безпечному місці. У разі загоряння вагона 

або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести рухомий склад 

на прилеглий перегін або в інше безпечне місце. У разі горіння 

елементів вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів 

вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними 

порошками з максимально можливої відстані. У разі займання вантажу 

у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і покинути небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі поранень і опіків накласти асептичну пов'язку, за потреби - джгут і шину. За умов 

отруєння продуктами горіння - свіже повітря, спокій. За потреби госпіталізувати. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 170 

Умовний 

номер 
Найменування вантажу 

365 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Виріб, який містить тверді вибухові речовини, аміл, гептил. Вибухові 

речовини з водою не реагують і у воді не розчиняються. Можуть 

горіти без доступу повітря. Аміл - легколетка рідина, утворює пари 

червоно-бурого кольору. Пари важчі за повітря. Бурхливо реагує з 

водою з утворенням кислот, газів та з виділенням великої кількості 

тепла. Сильний окисник. Руйнує більшість металевих і полімерних 

матеріалів. Гептил - безколірна або ледь жовтувата рідина, що димить 

на повітрі, з аміачним запахом. Розчинна у воді. Пари білого кольору, 

важчі за повітря. Виріб перевозиться в герметичному 

термостатованому вагоні в супроводі спеціалістів. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Виріб пожежо- та вибухонебезпечний. Чутливий до механічних 

впливів, променю вогню, проникного удару. Гептил - легкозаймиста 

рідина з температурою спалаху -18° C. Здатна самозайматися у разі 

витікання на розвинуту металеву поверхню, реагуючи з оксидами 

заліза. Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші, вибух 

ініціюється іскрою. Аміл не горить, але сприяє самозайманню 

гептилу, палива та інших органічних продуктів (спиртів, 

нафтопродуктів, деревини, дрантя). Радіус небезпечної зони 2600 м. 

Небезпека для людини Під час горіння, вибуху, витоку - небезпечний для життя людини. 

Можливі ушкодження, опіки, отруєння. Гептил - сильнодіюча отруйна 

речовина з загальнотоксичною і місцевою подразнювальною дією 

незалежно від шляхів надходження. Нижній поріг концентрації, яку 

відчуває людина за запахом, у 300 разів перевищує 

граничнодопустиму концентрацію. Аміл - сильнодійна отруйна 

речовина з вираженою подразнювальною дією. Пари викликають 

отруєння незалежно від шляхів надходження в організм. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час розливу і ліквідації наслідків пожежі, вибуху - ізолювальні протигази марок КІП-7, ІП-

4, УІП-12; ізолювальні костюми КЗІ, КГ-612, КР-6, К-2, КР-1У, КГ-611; гумові рукавиці і 

чоботи на основі бутилкаучуку. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Ізолювати небезпечну зону радіусом 

2600 м. Відвести сторонніх і потерпілих із небезпечної зони. 

Потерпілим надати першу допомогу та госпіталізувати. Організувати 

огороджування небезпечної зони. Викликати пожежну команду, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації аварії. 

Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Триматися з 

навітряного боку. У зону аварії входити тільки в захисному костюмі і 

протигазі. 
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У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не 

палити. Якщо це можливо, на шляху руху хмари парів розлитого 

продукту організувати водяну завісу. У разі інтенсивного витоку 

огородити ґрунтовим валом рідину, що розлилася. У разі витікання 

амілу змити рідину великою кількістю води (без напору) до 

припинення інтенсивного випаровування. Повідомити СЕС. 

Сповістити про небезпеку отруєння місцеві органи влади. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці, яке добре 

провітрюється. У разі загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції 

рекомендується вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в 

інше безпечне місце. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити 

водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками з 

максимально можливої відстані. Припинити рух у небезпечній зоні. У 

разі виникнення пожежі у вагоні з виробом гасіння проводиться 

бригадою супроводу відповідно до чинної інструкції. При перших 

ознаках запалення суміші гептилу з амілом (інтенсивне горіння з 

можливим переміщенням окремих частин вантажу, звук, ударна 

хвиля, викид полум'я) усім негайно залишити небезпечну зону 

радіусом 500 м до повного припинення пожежі. У разі горіння гептилу 

(горить рівним спокійним полум'ям без диму), дизельного палива 

(використовується в енергетичній установці вагона), органічних 

речовин - гасити водою з максимальної відстані не менше 40 м від 

вагона з виробом або повітряно-механічною піною середньої 

кратності. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі поранень і опіків - надати першу допомогу та за потреби госпіталізувати. У разі отруєння 

парами гептилу, амілу, палива - потерпілого відвести із зони загазованості, зняти забруднений 

одяг, забезпечити повний спокій і тепло. За умов припинення дихання - штучне дихання і 

безупинний масаж серця. 

Гептил - прополоскати рот і горло 2% розчином борної кислоти. Шкіру промити водою з 

милом, протерти 5% розчином ментолу в 80% розчині спирту. Очі промити водою і 2% 

розчином борної кислоти. Аміл - прополоскати рот 2% розчином бікарбонату натрію. Вдихання 

зволоженого кисню через 10 - 15 хв. Шкіру промити водою і 2% розчином бікарбонату натрію. 

За наявності ознак отруєння - термінова госпіталізація в лежачому стані. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 171 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

363 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Виріб, який містить тверде паливо, аміл, гептил. Тверде паливо - 

вибухова речовина сірого кольору, до запалення не токсична. З 

киснем повітря, водою не реагує, у воді не розчиняється. Може 

горіти без доступу повітря. Аміл - легколетка червоно-бура рідина із 

запахом азотної кислоти. Пари червоно-бурого кольору, важчі за 

повітря. Бурхливо реагує з водою, утворюючи кислоти, гази і 

виділяючи велику кількість тепла. Руйнує більшість металевих, 

неметалевих і полімерних матеріалів. Гептил - безколірна або ледь 

жовтувата рідина, димить на повітрі, з аміачним запахом. Розчинна у 

воді. Пари білого кольору, важчі за повітря. Виріб перевозиться 

секціями з одного або декількох спеціальних вагонів і вагона 

супроводу. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Виріб пожежо- та вибухонебезпечний. Чутливий до механічних 

впливів, променю вогню. Вибух масою неможливий. Тверде паливо - 

можливе запалення в разі руйнування, при температурі +800 - 1000° 

C протягом 19 хв. Вибухає від проникного удару. Горить без доступу 

повітря. Гептил - легкозаймиста рідина з температурою спалаху - 18° 

C. Здатна самозайматися у випадках витікання на розвинену 

металеву поверхню, реагуючи з оксидами заліза. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, вибух ініціюється іскрою. Аміл 

не горить, але сприяє самозапаленню гептилу, палива та інших 

органічних продуктів (спиртів, нафтопродуктів, деревини, дрантя). У 

разі загоряння твердого палива, суміші амілу і гептилу окремі 

частини вантажу можуть почати рухатися, можливе руйнування 

ємкостей, яке супроводжується ознаками вибуху - звуком, ударною 

хвилею, викидом полум'я, розлітанням осколків і шматків твердого 

палива з утворенням осередків пожежі в зонах їх падіння. Радіус 

небезпечної зони 1300 м. 

Небезпека для людини Під час горіння, вибуху, витікання небезпечний для життя людини. 

Можливі ушкодження, опіки, отруєння. Гептил - сильнодіюча 

отруйна речовина з загальнотоксичною і місцевою подразнювальною 

дією незалежно від шляхів надходження. Нижній поріг концентрації, 

яку відчуває людина за запахом, у 300 разів перевищує 

граничнодопустиму концентрацію. Аміл - сильнодійна отруйна 

речовина з вираженою подразнювальною дією. Пари викликають 

отруєння незалежно від шляхів надходження в організм. Тверде 

паливо до запалення не токсичне. Продукти горіння помірно 

небезпечні, подразнюють слизову оболонку носа, горла, очей. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час розливу і ліквідації наслідків пожежі, вибуху - ізолювальні протигази марок КІП-7, ІП-

4, УІП-12; ізолювальні костюми КЗІ, КГ-612, КР-6, К-2, КР-1У, КГ-611; гумові рукавиці і 

чоботи на основі бутилкаучуку. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Ізолювати небезпечну зону радіусом 

1300 м. Відвести сторонніх і потерпілих із небезпечної зони. 

Потерпілим надати першу допомогу та госпіталізувати. Організувати 

огороджування небезпечної зони. Викликати пожежну команду, 

швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації аварії. 

Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Триматися з 

навітряного боку. У зону аварії входити тільки в захисному костюмі 

та протигазі. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не 

палити. Не торкатися до розлитої речовини. Якщо можливо, на 

шляху руху хмари організувати водяну завісу. У разі інтенсивного 

витікання огородити ґрунтовим валом рідину, що розлилася. У разі 

витоку амілу змити рідину великою кількістю води (без напору) до 

припинення інтенсивного випаровування. Повідомити СЕС. 

Оповістити про небезпеку отруєння місцеві органи влади. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці, яке добре 

провітрюється. У разі загоряння вагона або сусідніх об'єктів на 

станції рекомендується вивести рухомий склад на прилеглий перегін 

або в інше безпечне місце. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити 

водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками з 

максимально можливої відстані. Припинити рух у небезпечній зоні. 

У разі загоряння гептилу (чистий гептил горить чистим, рівним, 

спокійним полум'ям без диму), органічних речовин гасити водою з 

максимальної відстані не менше 40 м від вагона з виробом або 

повітряно-механічною піною середньої кратності. При загорянні 

твердого палива, суміші амілу і гептилу (пожежу загасити 

неможливо, горіння йде інтенсивно до повного вигорання твердого 

палива або гептилу) необхідно евакуювати всіх людей на відстань не 

менше 500 м, на коліях - не менше 1000 м. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі поранень і опіків - надати першу допомогу та за потреби госпіталізувати. У разі отруєння 

парами гептилу, амілу, палива - потерпілого відвести із зони загазованості, зняти забруднений 

одяг, забезпечити повний спокій і тепло. За умов припинення дихання - штучне дихання і 

безупинний масаж серця. 

Гептил - прополоскати рот і горло 2% розчином борної кислоти. Шкіру промити водою з 

милом, протерти 5% розчином ментолу в 80% розчині спирту. Очі промити водою і 2% 

розчином борної кислоти. Аміл - прополоскати рот 2% розчином бікарбонату натрію. Вдихання 

зволоженого кисню через 10 - 15 хв. Шкіру промити водою і 2% розчином бікарбонату натрію. 

За наявності ознак отруєння - термінова госпіталізація в лежачому стані. 

 

 

 

Аварійну картку N 172 виключено 

 

 

Аварійну картку N 173 виключено 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 175 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

257 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, що містять тверді вибухові речовини. Вибухові речовини з 

водою не реагують і у воді не розчиняються. Горять без доступу 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних впливів, 

відкритого полум'я, прострілу. Можливі вибухи з розкиданням 

фрагментів виробів, палаючої вибухової речовини та з 

неорієнтованим розлітанням виробів у просторі. Вибух масою 

неможливий. Радіус небезпечної зони 800 м. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними продуктами 

горіння (окисом вуглецю, оксидами азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Спеціальні ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУне потрібні. У разі пожежі- 

термозахисний костюм типу То, респіратор РС. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Надати потерпілим першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу 

та ліквідації аварії. Оповістити місцеві органи влади про можливість 

неорієнтованого переміщення виробів у просторі і їх вибухів. 

Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, 

без порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться 

на цій або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне 

місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. До 

прибуття спеціалістів виріб не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується 

вивести рухомий склад на прилеглий перегін або в інше безпечне 

місце. Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, 

що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища 

гасити водою, піною, вуглекислотою. У разі займання вантажу у 

вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити 

гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній 

зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години 

після завершення пожежі. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину. У разі 

припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. 

Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені поверхні. У разі отруєння продуктами 

горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 177 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

353 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я. Під час горіння виробу 

виділяється велика кількість тепла з незначним ефектом вибуху. 

Вибух масою неможливий. Радіус небезпечної зони 600 м. Під час 

горіння можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів у радіусі 

небезпечної зони. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). При ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 600 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів.  

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не 

палити. Організувати охорону руйнування (розсипу). До прибуття 

спеціалістів вантаж не чіпати і не переміщувати. 
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У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі горіння 

елементів вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих 

об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними 

порошками з максимально можливої відстані. У разі займання 

вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно 

припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у 

небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як 

за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину. У разі 

припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. 

Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені поверхні. При отруєнні продуктами 

горіння дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 178 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

358 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я і заряду статичної 

електрики. Під час горіння виробу виділяється велика кількість тепла 

з незначним ефектом вибуху. Вибух масою неможливий. Радіус 

небезпечної зони 300 м. Під час горіння можливе неорієнтоване 

розлітання окремих виробів у радіусі небезпечної зони. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 300 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів.  
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У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину. У разі 

припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. 

Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені поверхні. При отруєнні продуктами 

горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 179 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

359 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я та заряду статичної 

електрики. Під час горіння виробу виділяється велика кількість тепла 

з незначним ефектом вибуху. Вибух масою неможливий. Радіус 

небезпечної зони 100 м. За умов горіння можливе неорієнтоване 

розлітання окремих виробів у радіусі небезпечної зони. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 100 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів.  

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені 

поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну 

допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 180 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

476 

477 

Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я і заряду статичної 

електрики. Становлять незначну небезпеку вибуху при 

транспортуванні. Дія вибуху обмежена упакуванням. Радіус 

небезпечної зони 50 м. Під час горіння можливе неорієнтоване 

розлітання окремих виробів у радіусі небезпечної зони. 
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Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 50 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежну 

команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. 

Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під керівництвом 

фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без порушення цілісності 

кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається підіймання 

вагона з вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і 

підіймачів.  

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені 

поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну 

допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 181 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

189 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я і заряду статичної 

електрики. Здатні вибухати масою. Вибух супроводжується 

утворенням ударної хвилі та осколків. Радіус небезпечної зони 3000 

м. Під час горіння можливе неорієнтоване розлітання окремих 

виробів у радіусі 12 км із наступним вибухом. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 3000 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підйом вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів.  

У разі руйнування 

та розсипу  

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Сповістити місцеві органи влади про 

можливість неорієнтованого розлітання окремих виробів на відстань 

до 12 км із наступним вибухом. Ліквідацію наслідків аварії починати 

не раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені 

поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну 

допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 182 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

190 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я і заряду статичної 

електрики. Здатні вибухати масою. Вибух супроводжується 

утворенням ударної хвилі і осколків. Радіус небезпечної зони 2000 м.  

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 2000 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У 

випадку загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на 

станції вивести рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на 

станції. У разі горіння елементів вагона, що не контактують з 

вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, 

вуглекислотою, вогнегасними порошками з максимально можливої 

відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити 

небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію 

наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після завершення 

пожежі. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені 

поверхні. При отруєння продуктами горіння дати кисень. Викликати швидку медичну 

допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 183 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

188 

191 

Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я і заряду статичної 

електрики. Здатні вибухати масою. Вибух супроводжується 

утворенням ударної хвилі і осколків. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

За умов горіння можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів 

у радіусі небезпечної зони. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів.  

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 
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У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені 

поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну 

допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 184 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

192 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних 

впливів (удару, тертя), відкритого полум'я і заряду статичної 

електрики. Здатні вибухати масою. Вибух супроводжується 

утворенням ударної хвилі і осколків. Радіус небезпечної зони 600 м. 

За умов горіння можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів 

у радіусі небезпечної зони. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами (оксидами вуглецю, азоту, хлороводнем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 600 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів.  

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені 

поверхні. При отруєнні продуктами горіння - дати кисень. Викликати швидку медичну 

допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 185 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

260 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0322 ДВИГУНИ РАКЕТНІ З ГІПЕРГОЛІЧНОЮ РІДИНОЮ з вибивним зарядом чи 

без нього 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці і компоненти 

рідкого палива (продукти "О" і "Г") у герметичних ємкостях. Вибухова 

речовина з водою не реагує і у воді не розчиняється. Горить без доступу 

повітря. Продукт "Г" - безколірна або ледь жовтувата рідина, що димить 

на повітрі, з аміачним запахом. Розчинна у воді. Пари білого кольору, 

важчі за повітря. Продукт "О" - безколірна рідина, що димить на повітрі. 

Розчинна у воді, важча за воду. Пари важчі за повітря. Сильний 

окислювач, корозійна для більшості металів. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару), відкритого полум'я. Масою не вибухають. Радіус небезпечної 

зони 300 м. Продукт "Г" - легкозаймиста рідина з температурою спалаху -

18° C. Здатна самозайматися в разі розливу на металеву поверхню (оксиди 

заліза). Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші, вибух 

ініціюється іскрою. Продукт "О" - не горючий, але сприяє самозайманню 

продукту "Г" й інших органічних продуктів (спиртів, нафтопродуктів та 

ін.). 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння, вибуху і витікання - небезпечні для людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння. Продукт "Г" - 

сильнодіюча отруйна речовина з загальнотоксичною і місцевою 

подразнювальною дією незалежно від шляхів надходження до організму. 

Нижній поріг концентрації, обумовлений запахом, у 300 разів перевищує 

граничнодопустиму концентрацію. Під час горіння виділяються 

газоподібні продукти (оксиди азоту, вуглецю). Продукт "О" - сильнодійна 

отруйна речовина з вираженою подразнювальною дією. Пари викликають 

отруєння незалежно від шляхів надходження в організм. У разі попадання 

на шкіру викликає важкі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Костюм спеціальний типу Ам, чоботи гумові типу СН, рукавиці захисні типу СКФ-26І, 

фільтрувальні протигази марок В, М з гопкалітовим патроном, ізолюючий протигаз марки ІП-

4М, УІП-12. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Ізолювати небезпечну зону радіусом 300 м. 

Відвести сторонніх і потерпілих із небезпечної зони. Потерпілим надати 

першу допомогу і госпіталізувати. Викликати пожежну і газорятувальну 

службу, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Відбудовні 

роботи проводити під керівництвом спеціалістів. Триматися з навітряної 

сторони. У зону аварії входити тільки в повному захисному одязі. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не палити. 

Розлитий продукт "Г" нейтралізувати сумішшю (кашкою) ДТС-ГК із 

водою у відношенні 1:1 (на 1 кг продукту "Г" - 24 кг ДТС-ГК). Розлитий 

продукт "О" нейтралізувати 10 - 25%-вим водяним розчином аміаку. Не 

торкатися розлитої речовини. Не допускати попадання речовин у 

водоймища, стічну каналізацію. Повідомити СЕС. Сповістити про 

небезпеку отруєння місцеві органи влади. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці (на добре 

провітрюваній місцевості). У разі загоряння вагона або сусідніх об'єктів 

на станції рекомендується вивести рухомий склад на прилеглий перегін 

або в інше безпечне місце. Припинити рух у небезпечній зоні. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих 

об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними 

порошками з максимально можливої відстані. У разі горіння продукту "Г" 

(горить рівним, спокійним полум'ям без диму) гасити водою з 

максимально можливої відстані або повітряно-механічною піною. При 

перших ознаках запалення суміші продукту "Г" із продуктом "О" 

(інтенсивне горіння з викидом полум'я, інтенсивний звук) усім негайно 

залишити небезпечну зону до повного припинення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілих вивести в безпечне місце, забезпечити надходження свіжого повітря, повний 

спокій. Штучне дихання при безупинному масажі серця. Промити вражені місця великою 

кількістю води. Викликати швидку медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 186 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

187 Вибуховий матеріал 

 

Номер ООН Найменування вантажу 

0397 РАКЕТИ, ЗАПРАВЛЕНІ РІДКИМ ПАЛИВОМ, з розривним зарядом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверду вибухову речовину в оболонці і рідке паливо в 

герметичній ємкості. Вибухова речовина з водою не реагує і у воді не 

розчиняється. Горить без доступу повітря. Рідке паливо - безколірна 

рідина з характерним запахом гасу, легша за воду, у воді не розчиняється. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках місцевості, 

тунелях. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних впливів 

(удару), відкритого полум'я, статичної електрики. У разі нагрівання 

виробів можливий вибух. Спроможні вибухати масою. Радіус небезпечної 

зони 1000 м. Можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів і їх 

фрагментів у радіусі небезпечної зони. Рідке паливо при пошкодженні 

ємкості утворює з повітрям вибухонебезпечні суміші, що легко вибухають 

від іскор і відкритого вогню. Температура спалаху палива +60° C. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними продуктами 

(оксидами вуглецю, азоту, хлоридами водню, парами органічних сполук). 

Рідке паливо небезпечне при вдиханні. Пари палива викликають 

запаморочення, слабкість, нудоту, кашель, різь в очах, почервоніння 

шкіри. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час робіт з розсипом без витікання - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття (ГОСТ 12.4.124-83). За умов розливу - захисний костюм типів То, Нл, фільтруючий 

протигаз марок А, М, БКФ. Під час ліквідації наслідків пожежі (вибуху) - ізолювальні засоби 

захисту органів дихання або фільтрувальні протигази марок В, ГП-5 з гопкалітовим патроном. 

За умов простого сходу, без порушення цілісності кузова вагона або упакування вантажу, 

спеціальні засоби захисту не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежну 

команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Триматися з 

навітряного боку. У зону аварії входити тільки в повному захисному 

одязі. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під керівництвом 

спеціалістів. Після цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов 

сходу на перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із 

вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні і 

приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в небезпечній 

зоні радіусом 200 м. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, 

тепла. Не палити. Організувати охорону розладу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. Невеличкі витоки засипати піском, 

землею або іншим негорючим матеріалом, промити водою. 
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У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. Припинити 

рух у небезпечній зоні. У разі горіння елементів вагона, що не 

контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, 

піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками з максимально можливої 

відстані. За умов запалення вантажу у вагоні (гостронаправлене біле 

полум'я, ударна хвиля, переміщення вантажу) або розпалу пожежі 

поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну 

зону. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 2 години після 

завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку; переломах - накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти стерильні асептичні пов'язки на рани і обпечені 

поверхні. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 187 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

351 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Виріб, який містить тверде паливо. Тверде паливо - вибухова 

речовина коричнево-сірого кольору, до запалення не токсична. З 

киснем повітря, водою не реагує, у воді не розчиняється. Може 

горіти без доступу повітря. Виріб перевозиться в спеціальному вагоні 

із супроводом. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Виріб чутливий до механічних 

впливів, відкритого полум'я. Під час горіння виділяє велику кількість 

тепла з незначним ефектом вибуху або розкидання. Пожежо-, 

вибухонебезпечний при падінні з висоти 5 м. Вибух масою 

неможливий. Температура запалення твердого палива в межах від 

+170 до 260° C. Максимально можлива температура під час горіння 

палива +3200° C. Радіус небезпечної зони 600 м. За умов загоряння 

палива можливе неорієнтоване розлітання окремих частин виробу в 

просторі. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами горіння (оксидами вуглецю, азоту, хлористим воднем). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розкидом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття. Під час ліквідації наслідків пожежі, вибуху - захисний костюм типу То; фільтрувальні 

протигази марок АМ, УМ, ПС, ПМС, ПРВ, ПРВ-У. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 600 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

На поранення і опіки накласти асептичну пов'язку, за потреби - джгут або шину. У разі 

отруєння продуктами горіння - свіже повітря, спокій. В разі потреби госпіталізувати. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 188 

Умовний 

номер 

Найменування вантажу 

352 Вибуховий матеріал 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Виріб, який містить тверде паливо. Тверде паливо - вибухова 

речовина коричнево-сірого кольору, до запалення не токсична. З 

киснем повітря, водою не реагує, у воді не розчиняється. Може 

горіти без доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Виріб пожежо- та вибухонебезпечний. Чутливий до механічних 

впливів, відкритого полум'я. Під час горіння виділяє велику кількість 

тепла, з незначним ефектом вибуху або розкидання. Пожежо-, 

вибухонебезпечний при падінні з висоти 5 м. Вибух масою 

неможливий. Температура запалення твердого палива в межах від 

+170 до 260° C. Максимально можлива температура під час горіння 

палива +3200° C. За умов загоряння палива можливе неорієнтоване 

розлітання окремих частин виробу в просторі. Радіус небезпечної 

зони 600 м. 

Небезпека для людини Під час горіння і вибуху - небезпечний для життя людини. Можливі 

осколкові поранення, контузії, опіки, отруєння газоподібними 

продуктами горіння (оксидами вуглецю, азоту). 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розкидом виробів - антиелектростатичний спеціальний бавовняний одяг і 

взуття. Під час ліквідації наслідків пожежі, вибуху - захисний костюм типу То; фільтрувальні 

протигази марок АМ, УМ, ПС, ПМС, ПРВ, ПРВ-У. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх і потерпілих із 

небезпечної зони радіусом 300 м. Потерпілим надати першу 

допомогу. Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати 

пожежну команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та 

ліквідації аварії. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Відбудовні роботи проводити за вказівкою і під 

керівництвом фахівців із вантажу. У разі простого сходу, без 

порушення цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться 

на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне 

місце; після прибуття фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, 

розміщення і кріплення його у вагоні і приймається рішення щодо 

можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні 

аварії. Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення, тепла. Не 

палити. Організувати охорону розсипу. До прибуття спеціалістів 

вантаж не чіпати і не переміщувати. 

У разі пожежі На перегоні припинити рух поїзда по змозі в безпечному місці. У разі 

загоряння вагонів із вантажем або сусідніх об'єктів на станції вивести 

рухомий склад у безпечне місце на перегоні або на станції. У разі 

горіння елементів вагона, що не контактують з вантажем, або 

прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, 

вогнегасними порошками з максимально можливої відстані. У разі 

займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона 

негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити 

рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 2 години після завершення пожежі й обстеження зони 

розкиду виробу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

На поранення і опіки накласти асептичну пов'язку, за потреби - джгут або шину. У разі 

отруєння продуктами горіння - свіже повітря, спокій. У разі потреби госпіталізувати. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 189 

Номер ООН Найменування вантажу 

0381 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

0409 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними елементами 

0439 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, які містять тверді вибухові матеріали у скляній, металевій або 

керамічній оболонці. Вибухові матеріали з водою не реагують та у воді 

не розчиняються. Можуть горіти без доступу повітря. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Вироби пожежо- та вибухонебезпечні. Чутливі до механічних дій (удару, 

тертя), відкритого вогню. У масі не вибухають, але під час вибуху 

виникає небезпека розкидання та значного пошкодження навколишніх 

предметів. Радіус небезпечної зони 400 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом - респіратор "Лепесток", бавовняний одяг, бавовняні рукавиці, взуття 

без металевих підківок та цвяхів. При пожежі - респіратор РС, ізолюючий або фільтруючий 

протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих та сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 400 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати охорону небезпечної зони. Викликати пожежну команду, 

швидку медичну допомогу, спеціалістів із вантажу та ліквідації аварії. 

Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. У разі сходу 

вагона, без руйнування кузова вагона, до прибуття спеціалістів 

допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням 

накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на 

даній або сусідній станції (за умов сходу на перегоні) у безпечне місце, 

де оглядається спеціалістами вантажовідправника (вантажоодержувача). 

Перевіряється розміщення та кріплення вантажу у вагоні і приймається 

рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. До 

прибуття спеціалістів вироби не чіпати та не переміщувати. Організувати 

охорону розсипу. 

У разі пожежі Припинити рух поїздів на перегоні по змозі у безпечному місці. В разі 

загоряння вагона або близьких об'єктів на станції рекомендується 

вивести поїзд на перегін або в інше безпечне місце. У разі горіння 

елементів вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів 

вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками 

з максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 1 годину після припинення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку, перелому - накласти шину (медичну або з 

підручних засобів). При зупинці серця та дихання - проводити закритий масаж серця і штучне 

дихання. Накласти асептичні пов'язки на уражені та обпечені поверхні. Викликати швидку 

медичну допомогу. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 190 

Номер ООН Найменування вантажу 

0161 ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ 

0278 ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді вибухові речовини, які не реагують з водою і 

у воді не розчиняються. Можуть горіти без доступу повітря. Перехід 

горіння у вибух малоймовірний. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Пожежо- та вибухонебезпечні. Вироби чутливі до механічних дій (удару, 

тертя), відкритого вогню, підвищеної температури. Вибух у масі 

виключається. Радіус небезпечної зони 800 м. Під час горіння можливе 

неорієнтоване розлітання окремих уламків виробу в межах радіусу 

небезпечної зони. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розвалом і розсипом виробів - бавовняний одяг, бавовняні рукавиці, взуття без 

металевих підковок та цвяхів. У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий або фільтруючий 

протигази марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу 

То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих та сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати охорону небезпечної зони. Викликати пожежну команду, 

швидку медичну допомогу, спеціалістів з вантажу та ліквідації аварій або 

спеціалістів військових підрозділів. Дотримуватися правил пожежної 

безпеки. Не палити. У разі сходу вагона, без руйнування кузова вагона, 

до прибуття спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із 

застосуванням накочувальних башмаків та підіймачів. Після цього вагон 

відводиться на цій або сусідній станції (за умов сходу на перегоні) у 

безпечне місце, де оглядається спеціалістами вантажовідправника 

(вантажоотримувача). Перевіряється розміщення та кріплення вантажу у 

вагоні і приймається рішення щодо можливості подальшого 

транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. До 

прибуття спеціалістів вироби не чіпати та не переміщувати. Організувати 

охорону розсипу. 

У разі пожежі Припинити рух поїздів на перегоні по змозі у безпечному місці. У разі 

загоряння вагона або близьких об'єктів на станції рекомендується 

вивести поїзд на перегін або в інше безпечне місце. У разі горіння 

елементів вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів 

вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками 

з максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Ліквідацію наслідків аварії починати не 

раніше як за 1 годину після припинення пожежі. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку, переломі - накласти шину (медичну або з 

підручних засобів). У разі зупинки серця та дихання проводити закритий масаж серця і штучне 

дихання. Накласти асептичні пов'язки на уражені та обпечені поверхні. Викликати швидку 

медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 191 

Номер ООН Найменування вантажу 

0029  ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт  

0030 ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт  

0377 КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Невеличкі металеві вироби, що містять тверді вибухові речовини, які не 

реагують з водою і у воді не розчиняються. Вибухові речовини горять 

без доступу повітря, причому горіння майже миттєво переходить у 

детонацію. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Вироби пожежо- та вибухонебезпечні, дуже чутливі до механічних 

впливів. Займаються і вибухають при ударі, терті, нагріванні понад 200° 

C і впливів електричних зарядів або електричного струму. Здатні 

вибухати масою. Вибух супроводжується утворенням ударної хвилі та 

осколків, що розлітаються. Радіус небезпечної зони 500 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту, аерозолями свинцю, 

парами ртуті). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розвалом і розсипом виробів - респіратор типу "Лепесток", бавовняний одяг, 

бавовняні рукавички, взуття без металевих підківок і цвяхів. У разі ліквідації наслідків пожежі 

(вибуху) - протигаз фільтруючий з гопкалітовим патроном, термозахисний одяг типу То. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 800 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежну 

команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварій або спеціалістів військових підрозділів. Дотримуватися правил 

пожежної безпеки. Не палити. У разі простого сходу, без порушення 

цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається 

підіймання вагона з вантажем із застосуванням накочувальних башмаків 

і підіймачів. Після цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов 

сходу на перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із 

вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні 

і приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту та маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. До 

прибуття спеціалістів виріб не чіпати і не переміщувати. Організувати 

охорону розсипу. 
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У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести поїзд на 

прилеглий перегін або в інше безпечне місце. У разі горіння елементів 

вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища 

гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками з 

максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку, при переломах накласти шину (типову або з 

підручних матеріалів). У разі припинення серцевої діяльності і дихання - проводити закритий 

масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на поранені і обпечені поверхні. 

Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 192 

Номер ООН Найменування вантажу 

0059  ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 

0065 ШНУР ДЕТОНУЮЧИЙ гнучкий 

0099 ТОРПЕДИ ВИБУХОВІ для нафтосвердловин без детонатора 

0124 СНАРЯДИ ПЕРФОРАТОРНІ для нафтосвердловин без детонатора 

0290 ШНУР (ЗАПАЛ), ЩО ДЕТОНУЄ, в металевій оболонці 

0442 ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Вироби, що містять тверді, пластичні або еластичні вибухові речовини, 

які з водою не реагують і у воді не розчиняються. Можуть горіти без 

доступу повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Вироби пожежо- та вибухонебезпечні, чутливі до механічних впливів 

(удару, тертя). Займаються від іскор і відкритого полум'я. Здатні 

вибухати масою. Вибух супроводжується утворенням ударної хвилі та 

осколків, що розлітаються. Радіус небезпечної зони 1000 м. 

Небезпека для 

людини 

Під час горіння та вибуху - небезпечні для життя людини. Можливі 

опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними 

продуктами (окисом вуглецю, оксидами азоту). 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Під час роботи з розсипом виробів - бавовняний одяг, бавовняні рукавички, взуття без 

металевих підковок і цвяхів. У разі пожежі- респіратор РС, ізолюючий або фільтруючий 

протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Припинити рух у зоні аварії. Відвести потерпілих і сторонніх із 

небезпечної зони радіусом 1000 м. Потерпілим надати першу допомогу. 

Організувати огороджування небезпечної зони. Викликати пожежну 

команду, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу та ліквідації 

аварій або спеціалістів військових підрозділів. Дотримуватися правил 

пожежної безпеки. Не палити. У разі простого сходу, без порушення 

цілісності кузова вагона, до прибуття спеціалістів допускається 

підіймання вагона з вантажем із застосуванням накочувальних башмаків 

і підіймачів. Після цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов 

сходу на перегоні) станції в безпечне місце; після прибуття фахівців із 

вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріплення його у вагоні 

і приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування. 

У разі руйнування 

та розсипу 

Припинити рух поїздів, автотранспорту і маневрові роботи в зоні аварії. 

Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не палити. До 

прибуття спеціалістів виріб не чіпати і не переміщувати. Організувати 

охорону розсипу. 

У разі пожежі Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. У разі загоряння 

вагона або сусідніх об'єктів на станції рекомендується вивести поїзд на 

прилеглий перегін або в інше безпечне місце. У разі горіння елементів 

вагона, що не контактують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища 

гасити водою, піною, вуглекислотою, вогнегасними порошками з 

максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або 

розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і 

залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. 

Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після 

завершення пожежі. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Потерпілого винести з місця аварії. Зняти забруднений одяг і взуття. Забезпечити спокій і 

тепло. Забруднені ділянки шкіри опрацювати ватними тампонами, які змочені в спирті, і 

промити великою кількістю води з милом. У разі попадання речовини в організм викликати 

блювання і зробити промивання шлунка. У разі кровотечі - накласти джгут або тугу пов'язку, 

переломах - накласти шину (типову або з підручних матеріалів). При припиненні серцевої 

діяльності та дихання - проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні 

пов'язки на поранені і обпечені поверхні. Викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 201 

Номер ООН Найменування вантажу 

1002 ПОВІТРЯ СТИСНЕНЕ 

1006 АРГОН СТИСНЕНИЙ 

1009 БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13 В1) 

1013 ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД 

1018 ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22) 

1020 ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 115) 

1021 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 124) 

1022 ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13) 

1028 ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12) 

1029 ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21) 

1046 ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ
 1)
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1056 КРИПТОН СТИСНЕНИЙ 

1058 ГАЗИ СКРАПЛЕНІ, незаймисті, що містять азот, вуглецю діоксид чи повітря 

1065 НЕОН СТИСНЕНИЙ
 1)

 

1066 АЗОТ СТИСНЕНИЙ
 1)

 

1080 СІРКИ ГЕКСАФТОРИД 

1858 ГЕКСАФТОРПРОПІЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1216) 

1913 НЕОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ*
 1)

 

1951 АРГОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ* 

1958 1,2-ДИХЛОР-1,1,2, 2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 114) 

1963 ГЕЛІЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ*
 1) 

 

1970 КРИПТОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ* 

1973 ХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАНУ СУМІШ з постійною 

температурою кипіння, що містить близько 49% хлордифторметану (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 502) 

1974 ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12В1) 

1976 ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ RC 318) 

1977 АЗОТ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ*
 1) 

 

1982 ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 14) 

1983 1-ХЛОР-2,2, 2-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 133А) 

1984 ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 23) 

2036 КСЕНОН 

2187 ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ* 

2193 ГЕКСАФТОРЕТАН СТИСНЕНИЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 116) 

2422 ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1318) 

2424 ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 218) 

2591 КСЕНОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ* 

2599 ТРИФТОРХЛОРМЕТАНУ ТА ФТОРОФОРМУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що 

містить приблизно 60% трифторхлорметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 503) 

2602 ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА ДИФТОРЕТАНУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що 

містить приблизно 74% дихлордифторметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

500) 

3136 ТРИФТОРМЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ* 

3159 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЕТАН  

3220 ПЕНТАФТОРЕТАН  

3296 ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 227) 

3337 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 404A (пентафторетану, 1,1, 1-трифторетану та 

1,1,1, 2-тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 44% пентафторетану та 

52% 1,1, 1-трифторетану) 

3338 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407A (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1, 2-

тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 20% дифторметану та 40% 

пентафторетану) 

3339 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407В (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1, 2-

тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 10% дифторметану та 70% 

пентафторетану) 

3340 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407С (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1, 2-

тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 23% дифторметану та 25% 

пентафторетану) 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні. Без запаху. Практично нерозчинні у воді. Охолоджені, 

рідкі гази при виході в атмосферу парують. Азот, а також інертні гази - 

гелій і неон - легші за повітря
 1)

, інші гази мають щільність повітря або 

більшу. Гази, важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках 

поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому, зрідженому 

або охолодженому рідкому стані. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. При 

контакті з відкритим полум'ям деякі гази можуть розкладатися з 

утворенням токсичних компонентів. 

Небезпека для 

людини 

Безпечні на відкритому повітрі. Гази (крім повітря) викликають 

слабкість, яка переходить у збудження, сплутаність свідомості, 

сонливість. Можливі нездужання, порушення координації руху. При 

великих концентраціях - подразнення дихальних шляхів, можлива 

задуха, шум у вухах, запаморочення, головний біль. Зіткнення з газами, 

відзначеними символом (*), викликає обмороження. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М (крім повітря). 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць, окрім 

випадків з газами, відміченими позначкою
 1)

. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Усунути 

витікання з дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивному 

витіканні дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не 

розсіється. Не торкатися до розлитої речовини. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газу використовувати розпилену воду. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 202 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1003 ПОВІТРЯ ОХОЛОДЖЕНЕ РІДКЕ 

1070 АЗОТУ ГЕМІОКСИД 

1072 КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ 

1073 КИСЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 

2201 АЗОТУ ГЕМІОКСИД охолоджений рідкий 

2451 АЗОТУ ТРИФТОРИД 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні, рідкий кисень - блакитного кольору. Без запаху, азоту 

геміоксид - приємний запах. Практично нерозчинні у воді. Важчі або рівні 

по щільності повітрю. Охолоджені рідкі гази при виході в атмосферу 

парують. Накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Перевозяться в стисненому, зрідженому або охолодженому рідкому стані. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Підтримують горіння, можуть викликати займання горючих 

матеріалів. З горючими газами (воднем, аміаком, вуглецю монооксидом 

тощо) утворюють вибухонебезпечні суміші. При взаємодії з маслами 

(нафтопродуктами) вибухають. Балони (ємкості) можуть вибухати при 

нагріванні. Азоту трифторид може утворювати в зоні полум'я отруйні 

(токсичні) продукти. 

Небезпека для 

людини 

Не небезпечні на відкритому повітрі. Небезпечні при: III - попаданні на 

шкіру, IV - попаданні в очі. III - почервоніння, біль, набряк. IV - 

почервоніння, біль. Зіткнення з охолодженими газами (азоту геміоксидом, 

повітрям, киснем) викликає обмороження. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М и спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. 

Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела 

вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних засобах. 

Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку 

ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Усунути 

витікання з дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивному витіканні 

дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не 

торкатися пролитої речовини. Не допускати зіткнення рідкого газу з 

горючими речовинами (нафтопродуктами, мастилами). 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газу використовувати розпилену воду. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру 

змастити нейтральним жиром, в очі закапати 30%-вий розчин альбуциду. При отруєнні азоту 

геміоксидом перевозити тільки в лежачому стані. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 203 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1008 БОРУ ТРИФТОРИД 

1017 ХЛОР 

1048 ВОДЕНЬ БРОМИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 

1050 ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 

1069 НІТРОЗИЛХЛОРИД 

1076 ФОСГЕН 

1079 СІРКИ ДІОКСИД 

1589 ХЛОРЦІАН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1660 АЗОТУ (II) ОКСИД СТИСНЕНИЙ* 

1741 БОРУ ТРИХЛОРИД 

1749 ХЛОРУ ТРИФТОРИД* 

1859 КРЕМНІЮ ТЕТРАФТОРИД 

2194 СЕЛЕНУ ГЕКСАФТОРИД 

2195 ТЕЛУРУ ГЕКСАФТОРИД 

2196 ВОЛЬФРАМУ ГЕКСАФТОРИД 

2197 ВОДЕНЬ ЙОДИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 

2198 ФОСФОРУ ПЕНТАФТОРИД 

2417 КАРБОНІЛФТОРИД 

2418 СІРКИ ТЕТРАФТОРИД 

2420 ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 

3057 ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 

3083 ПЕРХЛОРИЛФТОРИД* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні, нітрозилхлорид - помаранчево-бурого, хлор - жовто-

зеленого кольору. Різкий, подразнюючий запах. Розчинні у воді, кремнію 

тетрафторид, селену гексафторид, телуру гексафторид, фосфору 

пентафторид, карбонілфторид, сірки тетрафторид, перхлорилфторид, бору 

трифторид, бору трихлорид, вольфраму гексафторид і нітрозилхлорид 

водою розкладаються з утворенням корозійних газів. При виході в 

атмосферу парують. Важчі за повітря. Накопичуються в низьких ділянках 

поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому або зрідженому 

стані. Корозійні, за винятком перхлорилфторида, а гази, відзначені 

символом (*), - додатково окислюючі. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. Взаємодія з 

металами при зволоженні може викликати утворення займистих (горючих) 

газів. Хлор підтримує горіння. 

Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок (від набряку легенів)! Небезпечні при: I - 

вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - при високих 

концентраціях - задуха, синюшність шкіри, збудження, гучне клекотливе 

дихання, непритомність, при середніх і низьких концентраціях - різкі 

загрудні болі, болісний сухий кашель, задуха, велика кількість пінистого 

мокротиння, серцебиття; III, IV - хімічний опік. При вибухах можливі 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Усунути витікання з 

дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивному витіканні дати газу 

цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не торкатися 

пролитої речовини. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання 

речовини у водоймища. Організувати евакуацію людей з урахуванням 

напрямку руху хмари токсичного газу. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані (не допускати попадання води в ємкості з хлором). 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції газу використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, за винятком бору трифториду, бору трихлориду, вольфраму гексафториду та нітрозил 

хлориду. Ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, 

території обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

Пошкоджені ємкості (балони) винести із зони аварії, перекинути в ємкість з водою, слабким 

лужним розчином. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промивати водою не менше 15 хвилин. При попаданні 

усередину - давати пити ковтками олію. При отруєнні фосгеном не можна проводити штучне 

дихання. При попаданні на шкіру бору трифториду і вольфраму гексафториду промиті водою 

уражені ділянки шкіри помістити в сильно охолоджений насичений розчин сульфату магнію 

(або зрошувати цим розчином). 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 204 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1001 АЦЕТИЛЕН РОЗЧИНЕНИЙ
 1)

 

1038 ЕТИЛЕН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ
 1)

 

1049 ВОДЕНЬ СТИСНЕНИЙ
 1)

 

1957 ДЕЙТЕРІЙ СТИСНЕНИЙ
 1)

 

1962 ЕТИЛЕН
 1)

 

1966 ВОДЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ
 1)

 

1971 МЕТАН СТИСНЕНИЙ або ГАЗ ПРИРОДНИЙ СТИСНЕНИЙ з високим вмістом 

метану
 1)

 

1972 МЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ АБО ГАЗ ПРИРОДНИЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ 

РІДКИЙ з високим вмістом метану
 1)

 

2034 ВОДНЮ ТА МЕТАНУ СУМІШ СТИСНЕНА
 1)

 

3138 ЕТИЛЕНУ
 1)

, АЦЕТИЛЕНУ 1) І ПРОПІЛЕНУ СУМІШ ОХОЛОДЖЕНА РІДКА, 

що містить етилену не менше 71,5%, ацетилену не більше 22,5% і пропілену не 

більше 6% 
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3374 АЦЕТИЛЕН НЕРОЗЧИНЕНИЙ 

3468 ВОДЕНЬ
 1)

 У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ ГІДРИДІВ МЕТАЛІВ 

3479 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, 

ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, 

ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять водень у складі 

металгідриду 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази або вироби, що містять водень. Безбарвні. Нерозчинні у воді, за 

винятком ацетилену та етилену. Легші за повітря
 1)

, крім пропілену.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям можуть утворювати 

вибухонебезпечні суміші. Балони (ємкості) можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях можуть утворюватися вибухонебезпечні 

суміші. 

Небезпека для 

людини 

У великих концентраціях небезпечні при вдиханні. Запаморочення, 

відчуття задухи, головний біль. Зіткнення з охолодженим газом (воднем; 

метаном; газом природним охолодженим; етиленом, ацетилену та 

пропілену сумішшю) викликає обмороження. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 300 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Усунути витікання з 

дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивному витіканні дати газу 

цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не торкатися 

пролитої речовини. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання 

ацетилену та етилену у водоймища. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Не припиняти горіння при наявності течі. Гасити 

тонкорозпиленою водою з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу промити великою кількістю води (ацетилен і етилен); покрити повітряно-

механічною піною, інертним матеріалом. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 205 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1030 1,1-ДИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R152A)* 

1037 ЕТИЛХЛОРИД  

1081 ТЕТРАФТОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1085 ВІНІЛБРОМІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1086 ВІНІЛХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1860 ВІНІЛФТОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1959 1,1-ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R1132A)* 

2035 1,1,1-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R143A)* 

2453 ЕТИЛФТОРИД* 

2454 МЕТИЛФТОРИД* 

2517 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЕТАН* 

3153 ЕФІР ПЕРФТОР (МЕТИЛВІНІЛОВИЙ) 

3154 ЕФІР ПЕРФТОР (ЕТИЛВІНІЛОВИЙ) 

3252 ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R32)* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні. Малорозчинні у воді. Важчі за повітря. Накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться у зрідженому 

стані. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям можуть утворювати 

вибухонебезпечні суміші на відкритих площадках. Балони (ємкості) 

можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних 

газів (фосгену, галогеноводнів). 

Небезпека для 

людини 

У великих концентраціях небезпечні: I - при вдиханні, III- подразнюють 

слизові оболонки і шкіру. I - головний біль, запаморочення, сонливість, 

сп'яніння, кашель; III - сльозотеча, різь в очах. Зіткнення з газами, 

відзначеними символом (*), викликає обмороження. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У зону аварії входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Невелику течу усунути з 

дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивній течі газу за 

узгодженням з фахівцями (пожежної охорони, з надзвичайних ситуацій) 

газ, який виходить, підпалити і дати вигоріти під контролем водних 

струменів. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не торкатися 

пролитої речовини. 
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У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Не припиняти горіння при наявності течі. Гасити 

тонкорозпиленою піною з максимальної відстані. Пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газу використовувати розпилену воду. Місце розливу покрити 

повітряно-механічною піною, інертним матеріалом. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою протягом 15 хвилин, промити 2%-вим розчином питної соди. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 206 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1010 БУТАДІЄНИ СТАБІЛІЗОВАНІ АБО БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШІ 

СТАБІЛІЗОВАНІ, тиск парів яких при температурі 70° C становить не більше 1,1 

МПа (11 бар), густина яких при температурі 50° C - не менше 0,525 кг/л 

1011 БУТАН 

1012 БУТИЛЕНІВ СУМІШ АБО 1-БУТИЛЕН АБО ЦИС-2-БУТИЛЕН АБО ТРАНС-2-

БУТИЛЕН 

1027 ЦИКЛОПРОПАН 

1033 ЕФІР ДИМЕТИЛОВИЙ 

1035 ЕТАН 

1039 ЕФІР ЕТИЛМЕТИЛОВИЙ  

1041 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить більше 

9%, але не більше 87% етилену оксиду 

1055 ІЗОБУТІЛЕН 

1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕНУ ТА ПРОПАНДІЕНУ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА, така як 

суміш Р1 або Р2 

1075 ГАЗИ НАФТОВІ СКРАПЛЕНІ 

1077 ПРОПІЛЕН 

1087 ЕФІР ВІНІЛМЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1961 ЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 

1964 ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ СТИСНЕНА, Н.З.К. 

1965 БЕНЗИН ГАЗОВИЙ, НЕСТАБІЛЬНИЙ 

1965 ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ СКРАПЛЕНА, Н.З.К., така як суміші А, А01, 

А02, А0, А1, А2, В1, В2, В або С 

1965 Фракція бутан-бутиленова 

1965 Фракція бутилен-аміленова 

1965 Фракція бутилен-бутадієнова 

1965 Фракція бутилен-ізобутиленова 

1965 Фракція бутиленова 

1965 Фракція ізобутан-ізобутиленова 

1965 Фракція ізобутанова 

1965 Фракція нормального бутану  

1965 Фракція пропан-бутанова 

1965 Фракція пропан-бутан-пентанова 
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1965 Фракція пропан-пропіленова 

1965 Фракція широка легких вуглеводнів (ШФВЛ)  

1969 ІЗОБУТАН 

1978 ПРОПАН 

2044 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 

2200 ПРОПАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2203 СИЛАН 

2419 БРОМТРИФТОРЕТИЛЕН 

2452 ЕТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2601 ЦИКЛОБУТАН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні. Характерний запах. Нерозчинні у воді, за винятком ефіру 

диметилового та ефіру етилметилового. Важчі за повітря. Гази 

вуглеводневі, скраплені або суміші цих газів можуть бути легші за 

повітря. Накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Перевозяться в зрідженому або стисненому стані. Силан водою 

розкладається. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям утворюють 

вибухонебезпечні суміші на відкритих площадках. Балони (ємкості) 

можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях утворюються 

вибухонебезпечні суміші. 

Небезпека для 

людини 

У великих концентраціях небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на 

шкіру, IV - попаданні в очі. Запаморочення, задуха, головний біль. 

Почервоніння і сверблячка шкіри. Сльозотеча, різь в очах. Зіткнення з 

охолодженим етаном викликає обмороження. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М і спецодяг. При перевищенні ГДК до 100 разів - захисний ковпак з 

фільтруючим елементом з універсальним захисним патроном ПЗУ. Респіратор протигазовий 

фільтруючий РПГ-67 з патроном А. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. При малому витіканні 

усунути течі з дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивній течі газу 

за узгодженням з фахівцями (пожежної охорони, з надзвичайних ситуацій) 

вихідний газ підпалити і дати вигоріти під контролем водних струменів. 

Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не торкатися пролитої 

речовини. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання речовини у 

водоймища. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Не припиняти горіння при наявності течі. Гасити 

тонкорозпиленою піною з максимальної відстані. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газу використовувати розпилену воду. Місце розливу покрити 

повітряно-механічною піною, інертним матеріалом. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 207 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1016 ВУГЛЕЦЮ МОНООКСИД СТИСНЕНИЙ
1)

 

1023 ГАЗ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ СТИСНЕНИЙ 

1040 ЕТИЛЕНУ ОКСИД 

1040 ЕТИЛЕНУ ОКСИД З АЗОТОМ при загальному тиску до 1 МПа (10 БАР) і при 

температурі 50° C 

1071 ГАЗ НАФТОВИЙ СТИСНЕНИЙ 

1952 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДА СУМІШ, що містить не більше 

9% етилену оксиду 

3070 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ СУМІШ, що містить не 

більше 12,5% етилену оксиду 

3297 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ХЛОРТЕТРАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не 

більше 8,8% етилену оксиду 

3298 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ПЕНТАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 

7,9% етилену оксиду 

3299 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ТЕТРАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 

5,6% етилену оксиду 

3300 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить більше 

87% етилену оксиду 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні. Практично без запаху. Нерозчинні у воді, за винятком 

етилену оксиду, вуглецю діоксиду (компонента суміші газів). При виході в 

атмосферу парують. Важчі за повітря, за винятком вуглецю монооксиду, 

газових сумішей вуглецю монооксиду та водню - гази легші за повітря
 1)

. 

Гази, важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому або зрідженому стані. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям утворюють 

вибухонебезпечні суміші. Балони (ємкості) можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях утворюються вибухонебезпечні суміші. 

Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Подразнення слизових, чихання, 

задуха. Нудота, блювання, болі у стравоході. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не торкатися пролитої 

речовини. Усунути течі або перекачати в цілу ємкість з додержанням 

запобіжних заходів. При інтенсивній течі дати газу цілком вийти або за 

узгодженням з фахівцями (пожежної охорони, з надзвичайних ситуацій) 

вихідний газ підпалити і дати вигоріти під контролем водних струменів. 

Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Розливи етилену оксиду 

обвалувати і не допускати потрапляння у водоймища. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Не припиняти горіння при наявності течі. 

Гасити тонкорозпиленою піною з максимальної відстані. Охолоджувати 

ємкості водою з максимальної відстані. Пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газів використовувати розпилену воду. Місце розливу покрити 

інертним матеріалом, повітряно-механічною піною. Поверхні рухомого складу, території 

обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Ушкоджені 

балони винести з небезпечної зони та перекинути в ємкість з водою або слабким розчином лугу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою протягом 15 хвилин. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 208 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1005 АМІАК БЕЗВОДНИЙ
 1)

 

1026 ЦІАН
 1) 

 

1032 ДИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 

1036 ЕТИЛАМІН 

1043 ДОБРИВА АМІАЧНОГО РОЗЧИН, ЩО МІСТИТЬ ВІЛЬНИЙ АМІАК 

1061 МЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 

1083 ТРИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 

2073 АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною менше 0,880 при температурі 15° 

C, з масовою часткою аміаку більше 35%, але не більше 50%  

3318 АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною менше 0,880 при температурі 15° 

C, що містить аміаку більше 50% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні. Різкий запах. Розчинні у воді, ціан - малорозчинний. 

Корозійні. Важчі за повітря, за винятком аміаку та ціану
 1)

. Гази, важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Перевозяться в стисненому, зрідженому або розчиненому у воді стані. 

Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. Аміаку розчин у воді - негорючий, 

але пари над поверхнею рідини здатні до займання. З повітрям утворюють 

вибухонебезпечні суміші на відкритих площадках. Балони (ємкості) 

можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях утворюються 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів (оксиди 

азоту, ціан). 

Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Подразнення слизових оболонок, 

чихання, задуха. Нудота, блювання, болі у стравоході. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не торкатися пролитої 

речовини. Усунути течі або перекачати речовину в цілу ємкість з 

дотриманням запобіжних заходів. При інтенсивному витіканні дати газу 

цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Організувати 

евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари токсичного газу. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Не припиняти горіння при наявності 

витікання. Гасити вогнегасними порошками, газовими речовинами. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) газів використовувати розпилену воду. Місце розливу 

обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища; промити великою кількістю води; 

покрити повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, території обробити 

слабким розчином кислоти. Ушкоджені балони винести з небезпечної зони і перекинути в 

ємкість з водою або слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою протягом 15 хвилин. У ніс закапати 

олію. Накласти асептичну пов'язку на уражені ділянки шкіри. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 209 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1053 СІРКОВОДЕНЬ 

1062 МЕТИЛБРОМІД, з масовою часткою хлорпікрину не більше 2% 

1063 МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 40) 

1064 МЕТИЛМЕРКАПТАН 

1082 ТРИФТОРХЛОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1581 ХЛОРПІКРИНУ ТА МЕТИЛБРОМІДУ СУМІШ, що містить не більше 2% 

хлорпікрину 

1582 ХЛОРПІКРИНУ ТА МЕТИЛХЛОРИДУ СУМІШ 

1612 ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТА ТА ГАЗУ СТИСНЕНОГО СУМІШ 

1912 МЕТИЛХЛОРИДУ ТА МЕТИЛЕНХЛОРИДУ СУМІШ 

2188 АРСИН 

2191 СУЛЬФУРИЛФТОРИД 

2192 ГЕРМАН 

2199 ФОСФІН 

2202 ВОДНЮ СЕЛЕНІД БЕЗВОДНИЙ 

2204 КАРБОНІЛСУЛЬФІД 

2676 СТИБІН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні. Характерний запах. Малорозчинні у воді. Важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Перевозяться в зрідженому стані. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям утворюють 

вибухонебезпечні суміші. Фосфін на повітрі самозаймається. Балони 

(ємкості) можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях 

утворюються вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних 

газів і аерозолів. 

Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - ознаки сп'яніння з головним 

болем, запаморочення, першіння в горлі, кашель з великою кількістю 

мокротиння, задуха, падіння артеріального тиску, холодний піт, позиви на 

блювання, блідість шкіри; з розвитком отруєння всі види чутливості 

зникають, з'являються галюцинації, судоми, втрата зору; III - сверблячка; 

IV - різь, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючі протигази ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не торкатися пролитої 

речовини. Усунути витікання або перекачати речовину у цілу ємкість з 

додержанням запобіжних заходів. При інтенсивному витіканні дати газу 

цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Організувати 

евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари токсичного газу. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Не припиняти горіння при наявності течі. 

Гасити тонкорозпиленою водою, піною, вогнегасними порошками з 

максимальної відстані. Охолоджувати ємкості водою з максимальної 

відстані. Пари осаджувати тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) газів використовувати розпилену воду. Місце розливу 

обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища; промити великою кількістю води; 

покрити повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, території обробити 

слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Ушкоджені 

балони винести з небезпечної зони і перекинути в ємкість з водою, слабким розчином лугу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою протягом 15 хвилин, промити 2%-вим розчином 

питної соди. При отруєнні сірководнем проводити штучне дихання. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 210 

Номер ООН Найменування вантажу 

2189 ДИХЛОРСИЛАН 

2534 МЕТИЛХЛОРСИЛАН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Гази. Безбарвні. Різкий подразливий запах. Водою розкладаються. При 

виході в атмосферу парують. Корозійні. Важчі за повітря, накопичуються 

в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в 

зрідженому стані. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям утворюють 

вибухонебезпечні суміші. Балони (ємкості) можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях утворюються вибухонебезпечні суміші. 

Горять з утворенням токсичних газів (фосгену, хлору). 

Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Кашель, чхання, задуха. Нудота, 

блювання, болі у стравоході. Хімічний опік. Діють через неушкоджену 

шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не торкатися до 

пролитої речовини. Усунути течі або перекачати в цілу, захищену від 

корозії ємкість з додержанням запобіжних заходів. При інтенсивній течі 

дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Гасити порошками, газовими речовинами. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції місця розливу використовувати сухий пісок. Невеликі витікання промити великою 

кількістю води. Поверхню рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями. Поверхню території (окремі осередки) засипати порошками, які містять лужний 

компонент (вапняк, доломіт, сода). Балони винести з небезпечної зони і перекинути в ємкість із 

водою або слабким розчином лугу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою протягом 15 хвилин. Шкіру промити 

водою з нейтральним милом. Зробити охолоджувальні примочки. У ніс закапати олію. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 211 

Номер ООН Найменування вантажу 

1045 ФТОР СТИСНЕНИЙ  

1067 ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ ДІОКСИД) 

1975 АЗОТУ ОКСИДУ ТА ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИДУ СУМІШ (АЗОТУ ОКСИДУ 

ТА АЗОТУ ДІОКСИДУ СУМІШ) 

2190 КИСНЮ ДИФТОРИД СТИСНЕНИЙ 

2548 ХЛОРУ ПЕНТАФТОРИД 

2901 БРОМУ ХЛОРИД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Гази. Діазоту тетраоксид у рідкому стані - блідо-жовтого, у 

газоподібному - червоно-бурого, фтор - зеленувато-жовтого кольору. 

Характерний запах. Реагують з водою з утворенням корозійних і 

підтримуючих горіння газів (речовин). Важчі за повітря. 

Накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Транспортуються у стисненому або зрідженому стані. Корозійні. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горять. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. При 

взаємодії з мастилами (нафтопродуктами) вибухають. Фтор займає 

багато речовин. 
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Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - при високих концентраціях 

- задуха, синюшність шкіри, збудження, гучне клекотливе дихання, 

непритомність, при середніх і низьких концентраціях - різкі загрудні 

болі, болісний сухий кашель, велика кількість пінистого мокротиння, 

серцебиття; III, IV - хімічний опік. При вибухах можливі травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. У небезпечну зону входити в захисних засобах. 

Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку 

ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Усунути 

течі з додержанням запобіжних засобів. При інтенсивній течі дати газу 

цілком вийти. Не допускати контакту з мастилами (нафтопродуктами), 

горючими речовинами. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не 

торкатися пролитої речовини. Місце розливу обвалувати і не допускати 

попадання речовини у водоймища. Організувати евакуацію людей з 

урахуванням напрямку руху хмари токсичного газу. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) газу використовувати розпилену воду. Місце розливу 

ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, території 

обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Ушкоджені 

ємкості (балони) винести із зони аварії, перекинути в ємкість з водою або слабким розчином 

лугу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі та шкіру промити водою не менше 15 хвилин. При попаданні усередину 

- гаряче молоко з содою або лужною мінеральною водою. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 212 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1911 ДИБОРАН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні 

властивості 

Газ. Безбарвний. Різкий подразливий запах. Бурхливо розкладається 

водою. При виході в атмосферу парує. Легший за повітря. Перевозиться в 

стисненому стані. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючий. Займається від іскор і полум'я. З повітрям утворює самозаймисті 

та вибухонебезпечні суміші. Балони (ємкості) можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях утворюються вибухонебезпечні суміші. 

Реагує з водою з утворенням горючих газів.  
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Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок (від набряку легенів)! Небезпечний при: I - 

вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Сльозотеча, 

кашель, чхання, задуха. Нудота, блювання, біль за грудиною. При пожежі 

та вибухах можливі опіки та травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. Припинити 

рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Усунути течі або 

перекачати в цілу ємкість з додержанням запобіжних заходів. При 

інтенсивній течі дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не 

розсіється. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Не припиняти горіння при наявності течі. 

Гасити вогнегасними порошками, газовими речовинами. Охолоджувати 

ємкості водою з максимальної відстані (не допускати попадання води в 

ємкості). Пари осаджувати тонкорозпиленою водою.  

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції місця розливу використовувати сухий пісок. Невеликі витікання промити великою 

кількістю води. Поверхню рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями. Балони винести з небезпечної зони і перекинути в ємкість з водою або слабким 

розчином лугу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою протягом 15 хвилин. При попаданні 

на шкіру - швидко змити розведеним розчином аміаку. Протирання уражених ділянок губкою, 

змоченою цим же розчином або 1%-вим розчином триетаноламіну. При подразненні дихальних 

шляхів - содові інгаляції, гаряче молоко з содою або лужною мінеральною водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 213 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1044 Вогнегасники вуглекислотні 

1044 ВОГНЕГАСНИКИ, що містять стиснений або скраплений газ 

2857 УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНІ, що містять незаймистий нетоксичний 

скраплений газ або аміаку розчин (N ООН2672) 

3164 ВИРОБИ ПІД ПНЕВМАТИЧНИМ ТИСКОМ або ПІД ГІДРАВЛІЧНИМ ТИСКОМ 

(що містять незаймистий газ) 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні властивості Вироби, які містять гази. Гази без кольору і без запаху, аміак і його 

розчини мають різкий запах. Гази, важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Аміак легший за 

повітря. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Вироби можуть вибухати при нагріванні. Гази негорючі. Розчин 

аміаку у воді не горючий, але пари над поверхнею рідини здатні до 

займання. 

Небезпека для людини При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. При великих 

концентраціях гази викликають слабкість, яка переходить у 

збудження, сплутаність свідомості, сонливість, можливі нездужання, 

порушення координації руху, задуха.  

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

При ушкодженні великої кількості виробів викликати газорятувальну 

службу району, повідомити в СЕС, ізолювати район доти, доки газ не 

розсіється. 

У разі пожежі Не наближатися до виробів. Охолоджувати вироби водою з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газу використовувати розпилену воду. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 214 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1057 ЗАПАЛЬНИЧКИ або БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК, що містять 

займистий газ 

3150 ПРИСТРОЇ МАЛІ, ЩО ПРИВОДЯТЬСЯ В ДІЮ ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ, або 

БАЛОНИ З ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛИХ ПРИСТРОЇВ з випускним 

пристосуванням 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять гази. Гази практично нерозчинні у воді. Гази, 

важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Вироби можуть вибухати при нагріванні. Гази горючі, займаються 

від іскор і полум'я, з повітрям утворюють вибухонебезпечні суміші 

на відкритих площадках. 
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Небезпека для людини При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. Гази в великих 

концентраціях небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. Викликають: запаморочення, задуху, головний 

біль, почервоніння і сверблячку шкіри, сльозотечу, різь в очах. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При перевищенні ГДК до 100 разів - захисний ковпак з 

фільтруючим елементом з універсальним захисним патроном ПЗУ. Респіратор протигазовий 

фільтруючий РПГ-67 з патроном А. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. 

Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

При ушкодженні великої кількості виробів викликати газорятувальну 

службу району, повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і 

маневрові роботи в небезпечній зоні. Ізолювати район доти, доки газ 

не розсіється. Не торкатися пролитої речовини. Місце розливу 

обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища. 

У разі пожежі Не наближатися до виробів. Охолоджувати вироби водою з 

максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою піною з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газу використовувати розпилену воду. Місце розливу покрити 

повітряно-механічною піною, інертним матеріалом. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 215 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1078 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ, Н.З.К., такий як суміш F1, суміш F2 або суміш F3* 

1078 Пропелент-УФ-1* 

1956 ГАЗ СТИСНЕНИЙ, Н.З.К. 

1968 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ, Н.З.К. 

3158 ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ, Н.З.К.* 

3163 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ, Н.З.К.* 

3163 Інерген* 

3163 Хладон-612* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Гази. Охолоджений, рідкий газ при виході в атмосферу парує. 

Перевозяться в стисненому, скрапленому або охолодженому рідкому 

стані. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Безпечні на відкритому повітрі. Гази викликають слабкість, яка 

переходить у збудження, сплутаність свідомості, сонливість. 

Можливі нездужання, порушення координації руху. При великих 

концентраціях - задуха. Зіткнення з газами, відзначеними символом 

(*), викликає обмороження. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М (крім повітря). 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. При інтенсивній 

течі дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не 

розсіється. Не торкатися пролитої речовини. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газу використовувати розпилену воду. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі та шкіру 

промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 218 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1954 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

3161 1,1,2,2-Тетрафторетан 

3161 Вініл
1)

 

3161 Вінілацетилен стабілізований 

3161 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

3167 ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К., не охолоджений до рідкого 

стану 

3312 ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

3354 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

3358 УСТАНОВКИ РЕФРЕЖИРАТОРНІ, що містять займистий нетоксичний скраплений 

газ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ  

Основні властивості Гази. Важчі за повітря, крім вінілу
1)

. Накопичуються в низьких 

ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Перевозяться в стисненому або 

скрапленому стані. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям можуть утворювати 

вибухонебезпечні суміші. Балони (ємкості) можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При горінні можуть утворюватися токсичні 

гази. 

Небезпека для 

людини 

У великих концентраціях небезпечні при вдиханні. Запаморочення, 

відчуття задухи, головний біль. Зіткнення з охолодженим газом 

викликає обмороження. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 300 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Усунути 

течі з додержанням запобіжних заходів. При інтенсивній течі дати газу 

цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не 

торкатися пролитої речовини. Місце розливу обвалувати і не допускати 

попадання у водоймища. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Не припиняти горіння при наявності течі. 

Гасити тонкорозпиленою водою з максимальної відстані. При 

утворенні токсичних газів при горінні організувати евакуацію людей з 

урахуванням напрямку руху хмари газу. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу промити великою кількістю води; покрити повітряно-механічною піною, 

інертним матеріалом. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі та шкіру 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 219 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1953 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

1953 Вуглецю монооксиду та водню суміш стиснена
 1)

  

1953 Суміш токсичних газів і водню стиснена
 1)

 

1953 Суміші газові моносилану з аргоном 

1953 Суміші газові моносилану з воднем
 1)

 

3160 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

3168 ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, ТОКСИЧНИЙ, ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К., не 

охолоджений до рідкого стану 
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3305 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

3309 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

3355 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Гази. Важчі за повітря, за винятком водню та сумішей вуглецю 

монооксиду й водню
 1)

 (компонента газових сумішей); накопичуються 

в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. З повітрям утворюють 

вибухонебезпечні суміші. Балони (ємкості) можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях утворюються вибухонебезпечні 

суміші. 

Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Подразнення слизових 

оболонок, чхання, задуха. Нудота, блювання, болі у стравоході. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 300 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі або перекачати в цілу 

ємкість з додержанням запобіжних заходів. При інтенсивній течі дати 

газу цілком вийти або за узгодженням з фахівцями (пожежної охорони, 

з надзвичайних ситуацій) газ, який виходить, підпалити і дати вигоріти 

під контролем водних струменів. Ізолювати район доти, доки газ не 

розсіється. При утворенні токсичних газів при горінні організувати 

евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари газу. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Не припиняти горіння при наявності течі. 

Гасити тонкорозпиленою піною з максимальної відстані. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Пари 

осаджувати тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) газів використовувати розпилену воду. Місце розливу покрити 

інертним матеріалом, повітряно-механічною піною. Викликати фахівців з нейтралізації газу. 

Ушкоджені балони винести, з додержанням запобіжних заходів, з небезпечної зони і 

перекинути в ємкість з водою або слабким розчином лугу. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові промити водою протягом 15 хвилин. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 220 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1950 АЕРОЗОЛІ задушливі 

1950 АЕРОЗОЛІ займисті 

1950 АЕРОЗОЛІ займисті корозійні 

1950 АЕРОЗОЛІ корозійні 

1950 АЕРОЗОЛІ корозійні окиснювальні 

1950 АЕРОЗОЛІ окиснювальні 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні займисті 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні займисті корозійні 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні корозійні 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні окиснювальні 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні окиснювальні корозійні 

1955 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

1955 Суміш токсичних газів з аргоном токсична стиснена 

1967 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

2037 ЄМКОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені 

випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання 

3156 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 

3156 Суміш аргону та кисню стиснена  

3157 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.* 

3157 Оксид* 

3162 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.* 

3169 ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., не охолоджений до рідкого 

стану 

3303 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 

3304 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

3306 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

3307 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.* 

3308 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.* 

3310 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.* 

3311 ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.* 

3478 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять скраплений займистий газ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Гази або вироби, які містять гази. Важчі за повітря. Накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Гази можуть мати 

токсичну, корозійну або окислюючу дію. Забруднюють водоймища. 

Перевозяться в стисненому або скрапленому стані. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. Гази можуть бути 

горючі, займаються від іскор і полум'я, утворюючи з повітрям 

вибухонебезпечні суміші на відкритих площадках. Взаємодіє з 

металами при зволоженні, може викликати утворення займистих 

(горючих) газів. Гази - окислювачі, підтримують горіння. 
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Небезпека для людини Можливий летальний наслідок (від набряку легенів)! Небезпечні при: 

I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - при 

високих концентраціях - задуха, синюшність шкіри, збудження, 

гучне клекотливе дихання, непритомність, при середніх і низьких 

концентраціях - різкі загрудні болі, болісний сухий кашель, задуха, 

велика кількість пінистого мокротиння, серцебиття; III, IV - хімічний 

опік. При вибухах і пожежах можливі опіки і травми. Зіткнення з 

газами (*) викликає обмороження. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М та спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. 

Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів  

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. При інтенсивній 

течі дати газу цілком вийти. Ізолювати район доти, доки газ не 

розсіється. Не торкатися пролитої речовини. Місце розливу 

обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища. 

Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмари 

токсичного газу. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. За можливості ізолювати гази-окислювачі, від 

горючих речовин (нафтопродуктів, мастил). Гасити 

тонкорозпиленою піною з максимальної відстані. Не припиняти 

горіння при наявності витікання газу. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) газу використовувати розпилену воду. Місце розливу 

промити великою кількістю води. Ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Викликати 

фахівців з нейтралізації газу. Ушкоджені ємкості (балони) винести із зони аварії, перекинути в 

ємкість з водою, слабким лужним розчином. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промивати водою не менше 15 хвилин. 

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135, 

наказами Міністерства  

інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177, 

від 05.11.2014 р. N 565) 
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Продовження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з 

небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

наказами Міністерства транспорту та зв'язку України 

від 25 листопада 2008 року N 1431, 

від 5 листопада 2009 року N 1135, 

наказами Міністерства інфраструктури України  

від 21 березня 2012 року N 177, 

від 5 листопада 2014 року N 565 

від 25 квітня 2017 року N 156 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 301 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1089 АЦЕТАЛЬДЕГІД (р) 

1108 1-ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН) 

1144 КРОТОНІЛЕН 

1155 ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ (ЕФІР ЕТИЛОВИЙ) (р) 

1167 ЕФІР ДИВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1243 МЕТИЛФОРМІАТ (р) 

1265 ПЕНТАНИ рідкі 

1302 ЕФІР ВІНІЛЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2056 ТЕТРАГІДРОФУРАН (р) 

2246 ЦИКЛОПЕНТЕН 

2371 ІЗОПЕНТЕНИ 

2389 ФУРАН 

2398 ЕФІР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВИЙ 

2459 2-МЕТИЛБУТЕН-1 

2561 3-МЕТИЛБУТЕН-1 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або від ясно-жовтого до коричневого кольору. 

Характерний запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Нерозчинні 

у воді, за винятком відзначених символом (р) речовин. Легші за воду. 

Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках 

поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурах 

навколишнього середовища вище -18° C. 

Небезпека для людини Небезпечні при вдиханні і ковтанні. Пари викликають подразнення 

слизових оболонок і шкіри. Запаморочення, відчуття сп'яніння, 

першіння в горлі, почервоніння, сверблячка шкіри, почервоніння 

повік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом РПГ-67 і патронами А, КД. При 

малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону подиху очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 300 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисному одязі. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити порошковими речовинами 

ПСБ і ПСБ-3, тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною та 

хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Зрізати поверхневий шар ґрунту з забрудненням, зібрати та вивезти для утилізації, 

додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Поверхню рухомого складу промити водою, мийними композиціями. Поверхню території 

обробити: лужними розчинами (метилформіат, ефір метил-трет-бутиловий), слабким розчином 

кислоти (тетрагідрофуран), ґрунт переорати, випалити при загрозі попадання речовини в 

ґрунтові води. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і 

слизові оболонки промити водою. Для вантажів, крім ацетальдегіду: прийняти активоване 

вугілля. Не викликати штучно блювання. Для ацетальдегіду: вдихати водяні пари з додаванням 

декількох крапель нашатирного спирту. При отруєнні циклопентеном давати пити міцний 

солодкий чай. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 302 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1280 ПРОПІЛЕНОКСИД 

2983 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ПРОПІЛЕНУ ОКСИДУ СУМІШ, що містить етилену оксиду 

не більше 30%  

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Різкий подразливий запах. Низькокиплячі. 

Розчинні у воді. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурах 

навколишнього середовища вище -32° C. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, кашель, збудження, потім сонливість, 

головний біль, слабкість; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - 

різь, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 400 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або ємкість 

для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Промиті водою 

поверхні рухомого складу обробити лужними розчинами (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди), концентрованим розчином пероксиду водню. Поверхню території (окремі 

осередки) випалити при загрозі попадання в ґрунтові води, ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру і слизові оболонки промити водою не менше 15 хвилин. Очі промити 

водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 303 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1154 ДІЕТИЛАМІН 

1221 ІЗОПРОПІЛАМІН 

1235 МЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

2270 ЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою етиламіну не менше 50%, але не 

більше 70% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Різкий подразливий запах. Низькокиплячі або 

помірно киплячі. Розчинні у воді. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(оксидів азоту, ціану). Над поверхнею розлитої рідини утворюється 

горюча концентрація парів при температурах навколишнього 

середовища вище - 18° C. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - першіння в горлі, нежить, кашель, збудження, потім 

сонливість, запаморочення, слабкість; III - почервоніння, сухість, 

сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При горінні і вибухах можливі опіки 

і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або ємкість 

для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити 

ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати та вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту. Промити водою поверхні рухомого складу, території (окремі осередки) промити 

мийними композиціями, слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою не менше 15 хвилин. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 304 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1111 АМІЛМЕРКАПТАН* 

1131 СІРКОВУГЛЕЦЬ* 

1164 ДИМЕТИЛСУЛЬФІД* 

1218 ІЗОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2347 БУТИЛМЕРКАПТАН* 

2356 2-ХЛОРПРОПАН** 

2363 ЕТИЛМЕРКАПТАН* 

2375 ДІЕТИЛСУЛЬФІД* 

2381 ДИМЕТИЛДИСУЛЬФІД* 

2402 ПРОПАНТІОЛИ* 

2412 ТЕТРАГІДРОТІОФЕН* 

2414 ТІОФЕН* 

2436 КИСЛОТА ТІООЦТОВА* 

2456 2-ХЛОРПРОПЕН** 

2749 ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або слабо забарвлені. Різкий подразливий запах. 

Низько- або помірно киплячі. Нерозчинні у воді. Легші за воду, за 

винятком сірковуглецю. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються 

в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів (* - 

оксидів сірки,** - фосгену, хлору, хлороводню).2-хлорпропан і 2-

хлорпропен виділяють токсичні гази при контакті з нагрітими тілами. 

Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація 

парів при температурі навколишнього середовища вище - 18° C. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, нежить, кашель, збудження, потім 

сонливість, запаморочення, слабкість; III - почервоніння, сухість, 

сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі 

опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 300 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або ємкість 

для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити 

ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. Осаджувати пари тонко розпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Не допускати попадання 2-

хлорпропану і 2-хлорпропену на нагріті поверхні. Гасити 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною та хімічною пінами 

з максимальної відстані. Організувати евакуацію людей з прилеглих 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При знижених 

температурах 2-хлорпропан і 2-хлорпропен відкачати зі знижень місцевості з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти 

для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями; обробити утримуючими 

"активний хлор" розчинами (хлорне вапно, ДТСГК); розчином пероксиду водню концентрації 

30 - 50%. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в 

ґрунтові води, обробити утримуючими "активний хлор" речовинами (хлорне вапно, ДТСГК), 

ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. Прийняти активоване вугілля. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 305 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (нев'язкі) 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; 

тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C) 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; 

тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при температурі 50° C більше 110 

кПа) 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при температурі 50° C не більше 

110 кПа) 

1136 ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 

1136 Масло кам'яновугільне, легке, легкозаймисте 

1145 ЦИКЛОГЕКСАН 

1146 ЦИКЛОПЕНТАН 

1203 Бензин газовий 

1203 БЕНЗИН МОТОРНИЙ або ГАЗОЛІН, або ПЕТРОЛ 

1206 ГЕПТАНИ 

1208 ГЕКСАНИ 

1216 ІЗООКТЕН 

1223 ГАС 

1234 МЕТИЛАЛЬ 

1262 ОКТАНИ 

1263 Бензин-розчинник для лакофарбової промисловості 

1263 Кремнійорганічні смоли у розчині органічних розчинників 

1263 Кріпителі для лаків (та фарби) 

1263 Лаки бакелітові 

1263 Лаки КО-0208 

1263 Лаки кремнійорганічні (КО) 
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1263 Метильний лак  

1263 Нітрофарби, нітролаки, нітроемалі  

1263 Оліфа 

1263 Розріджувачі 

1263 Сикативи рідкі легкозаймисті 

1263 Смола кремнійорганічна 134-296, розчин в толуолі або ксилолі, або сольвент-нафті 

1263 Смола поліфенілізобутоксисилоксанова, розчин у ксилолі або толуолі 

1263 Сольвент-нафта 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при температурі 50° C перевищує 110 

кПа) 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при температурі 50° C не перевищує 

110 кПа) 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) (нев'язкий) 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при температурі 50° C не перевищує 110 кПа) 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння більше 35° C) 

1287 Позицію виключено 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; температура 

кипіння не більше 35° C) 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 

50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C) 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 

50° C більше 110 кПа) 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (нев'язкий) 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1300 СКИПИДАРУ ЗАМІННИК 

1863 ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ 

1863 ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ (тиск парів при температурі 

50° C більше 110 кПа) 

1863 ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ (тиск парів при температурі 

50° C не більше 110 кПа) 

1863 Паливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 

2050 ДІІЗОБУТИЛЕН - СУМІШІ ІЗОМЕРІВ 

2057 ТРИПРОПІЛЕН 
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2241 ЦИКЛОГЕПТАН 

2242 ЦИКЛОГЕПТЕН 

2251 ДИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТАДІЄН-2,5 СТАБІЛІЗОВАНИЙ (2,5-НОРБОРНАДІЄН 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ) 

2256 ЦИКЛОГЕКСЕН 

2263 ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНИ 

2278 н-ГЕПТЕН 

2287 ІЗОГЕПТЕН 

2288 ІЗОГЕКСЕН 

2296 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН 

2298 МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 

2309 ОКТАДІЄН 

2358 ЦИКЛООКТАТЕТРАЄН 

2370 ГЕКСЕН-1 

2457 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН 

2458 ГЕКСАДІЄНИ 

2460 2-МЕТИЛБУТЕН-2 

2461 МЕТИЛПЕНТАДІЄН 

3371 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ 

3475 ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ МОТОРНОГО 

СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА ПЕТРОЛУ СУМІШ з масовою часткою етанолу більше 

10% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або ясно-жовті. Характерний запах. Низькокиплячі 

або помірно киплячі. Нерозчинні у воді. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Нітрофарби, нітролаки, нітроемалі горять з 

утворенням токсичних газів (оксидів азоту, оксидів сірки). Рідини 

мають температуру спалаху не більше +23° C
 0

. Над поверхнею 

розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів при 

температурі навколишнього середовища, рівній температурі спалаху 

рідини та вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - нежить, кашель, першіння в горлі, відчуття сп'яніння; III - 

почервоніння, сухість шкірних покривів; IV - різь, сльозотеча. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом РПГ-67 і патронами А, КД. При 

малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1, з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону подиху очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

Допускається використання інших з характеристиками, аналогічними або більш високими, ніж 

у засобів, які рекомендуються. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах повітря 

речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням правил пожежної безпеки. Місце 

розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту з забрудненням, зібрати і вивезти 

для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями, лужними розчинами 

(вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Поверхню території (окремі осередки) 

обробити лужними розчинами, випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води. Ґрунт 

переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і 

слизові оболонки промити водою. Промити очі водою. Прийняти активоване вугілля. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 306 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1088 АЦЕТАЛЬ (р) 

1105 ПЕНТАНОЛИ 

1120 БУТАНОЛИ 

1123 БУТИЛАЦЕТАТИ 

1128 н-БУТИЛФОРМІАТ 

1159 ЕФІР ДІІЗОПРОПІЛОВИЙ 

1161 ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 

1165 ДІОКСАН (р) 

1173 ЕТИЛАЦЕТАТ 

1176 ЕТИЛБОРАТ (р) 

1179 ЕФІР ЕТИЛБУТИЛОВИЙ 

1190 ЕТИЛФОРМІАТ (р) 

1195 ЕТИЛПРОПІОНАТ 

1213 ІЗОБУТИЛАЦЕТАТ 
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1220 ІЗОПРОПІЛАЦЕТАТ 

1231 МЕТИЛАЦЕТАТ (р) 

1237 МЕТИЛБУТИРАТ 

1247 МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1248 МЕТИЛПРОПІОНАТ (р) 

1276 н-ПРОПІЛАЦЕТАТ 

1281 ПРОПІЛФОРМІАТИ 

1301 ВІНІЛАЦЕТАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1304 ЕФІР ВІНІЛІЗОБУТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1862 ЕТИЛКРОТОНАТ 

1917 ЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1919 МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2252 1,2-ДИМЕТОКСІЕТАН (р) 

2277 ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2301 2-МЕТИЛФУРАН 

2350 ЕФІР БУТИЛМЕТИЛОВИЙ (р) 

2352 ЕФІР БУТИЛВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2360 ЕФІР ДІАЛІЛОВИЙ 

2373 ДІЕТОКСИМЕТАН (р) 

2374 3,3-ДІЕТОКСИПРОПЕН (р) 

2376 2,3-ДИГІДРОПІРАН 

2377 1,1-ДИМЕТОКСІЕТАН (р) 

2380 ДИМЕТИЛДІЕТОКСИСИЛАН (р) 

2384 ЕФІР ДИ-н-ПРОПІЛОВИЙ 

2385 ЕТИЛІЗОБУТИРАТ 

2393 ІЗОБУТИЛФОРМІАТ 

2394 ІЗОБУТИЛПРОПІОНАТ 

2400 МЕТИЛІЗОВАЛЕРАТ 

2403 ІЗОПРОПЕНІЛАЦЕТАТ 

2406 ІЗОПРОПІЛІЗОБУТИРАТ 

2409 ІЗОПРОПІЛПРОПІОНАТ 

2416 ТРИМЕТИЛБОРАТ (р) 

2536 МЕТИЛТЕТРАГІДРОФУРАН 

2612 ЕФІР МЕТИЛПРОПІЛОВИЙ (р) 

2615 ЕФІР ЕТИЛПРОПІЛОВИЙ (р) 

2616 ТРИІЗОПРОПІЛБОРАТ 

2838 ВІНІЛБУТИРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

3022 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ (р) 

3272 1-Метокси-2-пропілацетат 

3272 Амілпропіонат 

3272 Вінілпропіонат стабілізований 

3272 Етилвалерат 

3272 Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції С 7 - С 9 

3272 ЕФІРИ СКЛАДНІ, Н.З.К. 

3272 Ізобутилізовалерат 

3272 Метилвалерат 

3272 Метиллактат 

3272 н-Бутилбутират 

3272 трет-Бутилакрилат стабілізований 

3272 Триметилортоформіат 

3272 Метилацетоацетат 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах. Низькокиплячі або помірно 

киплячі. Нерозчинні або малорозчинні; речовини, відзначені 

символом (р) - розчинні; триметилборат, етилборат і 

триізопропілборат водою розкладаються. Леткі. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища, рівній температурі спалаху рідини і 

вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - попаданні усередину, IV - попаданні 

в очі. I, II - нежить, кашель, першіння в горлі, відчуття сп'яніння; IV - 

різь, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 

разів) - спецодяг. Автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в 

зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і патроном А. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах повітря 

речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розливу промити великою кількістю води, ізолювати піском, повітряно-механічною піною, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в ґрунтові води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної 

безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

водою, мийними композиціями, обробити лужними розчинами (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди). Поверхню території (окремі осередки) обробити лужними розчинами; 

випалити при загрозі попадання в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Тепле питво. 

Очі промити проточною водою не менше 15 хвилин. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 307 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1090 АЦЕТОН 

1091 МАСЛА АЦЕТОНОВІ 

1129 БУТИРАЛЬДЕГІД (н) 

1156 ДІЕТИЛКЕТОН (н) 

1178 2-ЕТИЛБУТИРАЛЬДЕГІД (н) 

1193 ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН) 

1201 МАСЛО СИВУШНЕ* 

1219 ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ) 

1245 МЕТИЛІЗОБУТИЛКЕТОН 

1246 МЕТИЛІЗОПРОПЕНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1249 МЕТИЛПРОПІЛКЕТОН 

1274 н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПІЛОВИЙ, НОРМАЛЬНИЙ)* 

1275 ПРОПІОНАЛЬДЕГІД 

1286 Позицію виключено 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ* (з температурою спалаху менше 23° C, в'язке; температура 

кипіння не більше 35° C) 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ* (з температурою спалаху менше 23° C, в'язке; тиск парів при 

50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C) 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ* (з температурою спалаху менше 23° C, в'язке; тиск парів при 

50° C більше 110 кПа) 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ* (нев'язке) 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ* (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1288 МАСЛО СЛАНЦЕВЕ* 

2045 ІЗОБУТИРАЛЬДЕГІД (АЛЬДЕГІД ІЗОМАСЛЯНИЙ) 

2058 ВАЛЕРАЛЬДЕГІД (н) 

2346 БУТАНДІОН 

2367 альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГІД 

2397 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні, бутандіон - зеленувато-жовтого кольору. 

Характерний запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Розчинні у 

воді, за винятком відзначених символом (н) речовин. Леткі. Пари 

важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Рідини мають температуру спалаху від -18 

до +23° C, а відзначені символом (*) - від -18 до +61° C. Над 

поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів 

при температурі навколишнього середовища, рівній температурі 

спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, IV - попаданні в очі. I - 

нежить, кашель, першіння в горлі, відчуття сп'яніння; II - нудота, 

блювання, болі у животі, головний біль; IV - різь, сльозотеча. При 

горінні і вибуху можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом марки РПГ і патронами А, Г. При 

малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття.  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість 

або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію.  

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах повітря 

речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розливу промити великою кількістю води, ізолювати піском, повітряно-механічною піною, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в ґрунтові води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної 

безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

водою, мийними композиціями. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води, ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і очі 

промити водою. При попаданні речовин усередину - велика кількість питва, води, 2% розчину 

питної соди. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 308 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1170 Багатофункціональна добавка на основі етанолу 

1170 Розчинник спиртовмісний "Лакол" 

1170 Спирт етиловий, винний 

1170 Спирт етиловий, технічний 

1170 ЕТАНОЛ (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ) або ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО 

РОЗЧИН) 

1170 ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН) 

1204 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, що містить не більше 1% нітрогліцерину 

1266 Рідина парфумерна "Канська" 

1266 Позицію виключено 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C) 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C більше 100 кПа, 

температура кипіння більше 35° C) 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C не більше 100 кПа) 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (нев'язкі) 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 

50° C більше 100 кПа) 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 

50° C не більше 100 кПа) 

1266 Сировина парфумерно-косметична "Дефанол" 

3064 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, що містить більше 1%, але не більше 5% 

нітрогліцерину 

3065 НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 24%, але не більше 70% спирту за об'ємом 

3065 НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 70% спирту за об'ємом 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або пофарбовані в різні кольори. Характерний 

запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Розчинні у воді. Леткі. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять світло-фіолетовим полум'ям. 

Нітрогліцерин при горінні вибухонебезпечний, утворює токсичні гази 

(ціан, оксиди азоту). Рідини мають температуру спалаху від -13 до 

+61° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок (при попаданні усередину)! Небезпечні 

при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі; I - нежить, кашель, першіння в горлі, відчуття сп'яніння; II - 

порушення координації руху, сплутаність свідомості; III - 

почервоніння, сухість шкірних покривів; IV - різь, сльозотеча. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і патроном А. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1, з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість 

або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Промити великою кількістю води. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

Нітрогліцерин зволожувати водою, за неможливості - припинити 

гасіння, усім покинути небезпечну зону. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу промити великою кількістю води, 

ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини 

в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту з забрудненням, зібрати і вивезти для 

утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Промиті поверхні рухомого складу обробити мийними композиціями. Поверхню 

території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт 

переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і очі 

промити водою. При отруєнні етиловим спиртом: якщо хворий при свідомості - велика 

кількість питва, міцний чай, лужні розчини (4%-вий розчин питної соди); при запамороченні - 

покласти горизонтально, голову покласти набік; при опіках - накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 309 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1294 ТОЛУОЛ 

1307 КСИЛОЛИ  

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах ароматичних речовин. Помірно 

киплячі. Нерозчинні у воді. Легші за воду. Леткі. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Рідини мають температуру спалаху від -18 

до +23° C, ксилоли - до +61° C. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища, рівній температурі спалаху рідини і 

вище. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - нежить, кашель, першіння 

в горлі, відчуття сп'яніння; III - почервоніння, сухість шкірних 

покривів; IV - різь, сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом марки РПГ і патронами А, БКФ. 

При малих концентраціях у повітрі (при підвищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити 

в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи у 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість 

або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах повітря 

речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розливу промити великою кількістю води, обвалувати і не допускати попадання речовини в 

поверхневі води, ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної 

безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, обробити розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою. Уражені очі промити проточною водою при добре 

розкритих повіках. Велика кількість питва (2 - 3 л води), викликати блювання, міцний чай, кава. 

При опіку - асептична пов'язка. 
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Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1093 АКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1113 АМІЛНІТРИТ (н) 

1194 ЕТИЛНІТРИТУ РОЗЧИН 

1222 ІЗОПРОПІЛНІТРАТ (н) 

1261 НІТРОМЕТАН 

1648 АЦЕТОНІТРИЛ 

1865 н-ПРОПИЛНІТРАТ (н) 

2284 ІЗОБУТИРОНІТРИЛ (н) 

2351 БУТИЛНІТРИТИ 

2372 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМІНО)-ЕТАН 

2378 2-ДИМЕТИЛАМІНОАЦЕТОНІТРИЛ (н) 

2404 ПРОПІОНІТРИЛ 

2410 1,2,3,6-ТЕТРАГІДРОПІРИДИН 

2411 БУТИРОНІТРИЛ (н) 

2605 Позицію виключено 

3079 Позицію виключено 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або жовтуватого кольору. Різкий подразливий 

запах. Низько- або помірно киплячі. Розчинні у воді, за винятком 

відзначених символом (н) речовин. 2-диметиламіноацетонітрил при 

взаємодії з водою, парою або кислотами виділяє отруйні гази. Легші 

за воду. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких 

ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків утворюються 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(ціану, оксидів азоту). Рідини мають температуру спалаху від -18 до 

+23° C, бутилнітрити - до +61° C. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища, рівній температурі спалаху рідини і 

вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - розлад дихання, прискорення пульсу, кашель, головний біль, 

зниження артеріального тиску, непритомність; III - почервоніння, 

сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Діють через неушкоджену 

шкіру. При горінні і вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20.  

При роботі з ізопропилнітратом захисні костюми: КР-3, ЗК-1, ЗК-3, КР-2, КГ-611, КГ-612; 

рукавички гумові БЛ-1, фартух ВП-1, спеціальне гумове взуття; протигази УМ, ОШ-4, В, М, 

БКФ, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М, МО-4, МО-4в; шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2; ізолюючі протигази 

Т-62, КІ, КІП-7, ІП-5. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати зазначену відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари 

тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Не допускати попадання води в 

ємкості з 2-диметиламіноацетонітрилом. Гасити тонкорозпиленою 

водою, вогнегасними пінами та порошками з максимальної відстані. 

Гази осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію 

людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 187 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води (за винятком 2-диметиламіноацетонітрила), ізолювати піском, повітряно-механічною 

піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Невеликі розливи 

ізопропілнітрату засипати піском або тирсою і зібрати. При знижених температурах повітря 

речовину відкачати зі зниженої місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись 

правил пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Для 2-

диметиламіноацетонітрила - промити водою в контрольних (провокаційних) цілях. Промиті 

поверхні рухомого складу, території (окремі осередки) обробити лужним розчином (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди). Окремі осередки території обробити розчином, який 

містить два об'єми 10%-вого розчину сульфату заліза і один об'єм 10%-вого розчину гашеного 

вапна. Місце, облите ізопропілнітратом, протерти дрантям, змоченим 1%-вим водно-аміачним 

розчином м-нітробензойної кислоти. Пісок або тирсу, дрантя спалити на металевому піддоні у 

відведеному місці. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою з милом. При попаданні усередину велика кількість 

питва води або розчину перманганату калію (1 г на 1 л води), викликати блювання. Пов'язка з 

індиферентною маззю. При опіках накласти асептичну пов'язку. При попаданні в очі промити їх 

теплою водою і розчином питної соди. При попаданні на шкіру видалити ватним тампоном, 

змоченим в етиловому спирті, промити уражене місце водою з милом. При отруєнні 

ізопропілнітратом прополоскати потерпілому рот, забезпечити повний спокій, зігріти. При 

отруєнні ізобутиронітрилом давати вдихати амілнітрит. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 311 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1106 АМІЛАМІН (р) 

1125 н-БУТИЛАМІН 

1158 ДІІЗОПРОПІЛАМІН 

1160 ДИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

1214 ІЗОБУТИЛАМІН** 

1277 ПРОПІЛАМІН** 

1282 ПІРИДИН 

1296 ТРИЕТИЛАМІН 

1297 ТРИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою триметиламіну не більше 

50% 

1921 ПРОПІЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1922 ПІРОЛІДИН 

2265 N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМІД* 

2266 ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН 

2313 ПІКОЛІНИ* 

2359 ДІАЛІЛАМІН 

2379 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМІН 

2383 ДИПРОПІЛАМІН 

2386 1-ЕТИЛПІПЕРИДИН 
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2399 1-МЕТИЛПІПЕРИДИН 

2493 ГЕКСАМЕТИЛЕНІМІН 

2535 4-МЕТИЛМОРФОЛІН (N-МЕТИЛМОРФОЛІН) 

2945 N-МЕТИЛБУТИЛАМІН 

3343 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

Н.З.К., з масовою часткою нітрогліцерину не більше 30% 

3357 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К., з масовою 

часткою нітрогліцерину не більше 30% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або від ясно-жовтого до темно-коричневого 

кольору. Характерний запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. 

Розчинні у воді. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Корозійні. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(ціану, оксидів азоту). Рідини мають температуру спалаху від -18 до 

+23° C, за винятком відзначених символом (*) речовин, температура 

спалаху яких знаходиться у межах +23...+61° C, і речовин, 

відзначених символом (**), у яких температура спалаху нижче -18° 

C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація 

парів при температурі навколишнього середовища, рівній 

температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, біль за грудиною, розлад дихання, прискорення 

пульсу, непритомність; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - 

різь, сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. 

При пожежі та вибухах можливі опіки і травми.  

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20.При роботі з пропіленіміном допускається загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом і патроном А. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у захищену 

від корозії цілу ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов 

змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати 

пари тонкорозпиленою водою. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані (не 

менше 40 м). Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, промити великою кількістю води і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. При знижених температурах повітря речовину відкачати зі 

знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту 

із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого складу, 

території промити мийними композиціями; обробити утримуючими "активний хлор" розчинами 

(хлорне вапно, ДТСГК) розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%, слабким розчином 

кислоти. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в 

ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою; при попаданні на шкіру пропіленіміну - рясно 

промити 5%-вим розчином оцтової кислоти, потім струменем води. Уражені очі упродовж 10 

хвилин ретельно промити проточною водою при добре розкритих повіках. Велика кількість 

питва води. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 312 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1099 АЛІЛБРОМІД 

1100 АЛІЛХЛОРИД 

1107 АМІЛХЛОРИД 

1126 1-БРОМБУТАН  

1127 ХЛОРБУТАНИ 

1150 1,2-ДИХЛОРЕТИЛЕН  

1184 ЕТИЛЕНДИХЛОРИД 

1278 1-ХЛОРПРОПАН  

1279 1,2-ДИХЛОРПРОПАН 

1303 ВІНІЛІДЕНХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1991 ХЛОРОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2047 ДИХЛОРПРОПЕНИ* 

2338 БЕНЗОТРИФТОРИД 

2339 2-БРОМБУТАН 

2340 ЕФІР 2-БРОМЕТИЛЕТИЛОВИЙ  

2342 БРОММЕТИЛПРОПАНИ 

2343 2-БРОМПЕНТАН* 

2344 БРОМПРОПАНИ* 

2345 3-БРОМПРОПІН 

2354 ЕФІР ХЛОРМЕТИЛЕТИЛОВИЙ 

2362 1,1-ДИХЛОРЕТАН 
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2387 ФТОРБЕНЗОЛ 

2388 ФТОРТОЛУОЛИ 

2390 2-ЙОДБУТАН* 

2391 ЙОДМЕТИЛПРОПАНИ 

2554 МЕТИЛАЛІЛХЛОРИД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або жовтого кольору. Різкий запах. Низькокиплячі 

або помірно киплячі. Нерозчинні у воді, за винятком амілхлориду. 

Водою повільно розкладаються. Важчі за воду, за винятком 

амілхлориду, метилалилхлориду, хлорбутану і хлорпропану. Леткі. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(фосгену, галогеноводнів, галогенів). Рідини мають температуру 

спалаху від -18 до +23° C, крім відзначених символом (*) речовин, 

температура спалаху яких знаходиться у межах +23...+61° C, а також 

алилхлориду, 1-хлорпропану і виніліденхлориду, які мають 

температуру нижче -18° C. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища, рівній температурі спалаху рідини і 

вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - розлад дихання, прискорення пульсу, непритомність; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При пожежі 

та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість 

або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари тонкорозпиленою 

водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При 

знижених температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти 

для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого складу, території промити мийними композиціями; 

обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру ретельно промити водою з милом. Уражені очі протягом 15 хвилин 

промити водою. Усередину вазелінове масло та активоване вугілля. Якщо хворий при 

свідомості - викликати блювання. Не давати молоко, масло, жири.  

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 313 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2333 АЛІЛАЦЕТАТ 

2335 ЕФІР АЛІЛЕТИЛОВИЙ 

2336 АЛІЛФОРМІАТ 

2396 АЛЬДЕГІД МЕТАКРИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2603 ЦИКЛОГЕПТАТРИЄН 

2622 ГЛІЦИДАЛЬДЕГІД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах. Легші за воду, крім 

гліцидальдегіду. Помірно киплячі. Нерозчинні у воді, за винятком 

алілацетату та альдегіду метакрилового. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Рідини мають температуру спалаху від -18 

до +23° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - запаморочення, розлад дихання, прискорення пульсу, 

судоми, непритомність; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - 

різь, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом марки РПГ із патроном А. При малих концентраціях у 

повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту 

ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний 

комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі 

рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При 

знижених температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти 

для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого складу, території промити мийними композиціями; 

обробити розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%. Поверхню території (окремі 

осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити теплою водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 314 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1114 БЕНЗОЛ 

1175 ЕТИЛБЕНЗОЛ 

2303 ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах ароматичних речовин. Помірно 

киплячі. Нерозчинні у воді. Легші за воду. Леткі. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків утворюються 

вибухонебезпечні суміші. Рідини мають температуру спалаху від -18 

до +61° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV 

- попаданні в очі. I - розлад дихання, прискорення пульсу, 

непритомність; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, 

сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом марки РПГ з патронами А, Е. При малих концентраціях у 

повітрі (з перевищенням ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту 

ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний 

комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі 

рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість 

або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями; 

обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води; обробити розчином пероксиду водню концентрації 30 - 

50%; ґрунт переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру ретельно промити водою з милом. При ковтанні - прийняти 

активоване вугілля. Велика кількість питва. Викликати блювання. Забезпечити горизонтальне 

положення. Уражені очі промити водою при добре розкритих повіках. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 315 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1130 МАСЛО КАМФОРНЕ 

1202 ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура 

спалаху не більше 60° C) 

1202 ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура 

спалаху більше 60° C, але не більше 100° C) 

1202 ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що відповідає стандарту EN 590:2004, або ГАЗОЙЛЬ, або 

ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з температурою спалаху, вказаною у стандарті EN 

590:2004 

1267 НАФТА СИРА 

1267 НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1267 НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1272 Масло піхтове 

1272 МАСЛО ХВОЙНЕ 

1292 Олігоетоксиланів суміш гомогенна 

1292 ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ 

1299 СКИПИДАР  

1920 НОНАНИ 

2247 н-ДЕКАН 

2286 ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 

2319 ВУГЛЕВОДНІ ТЕРПЕНОВІ, Н.З.К. 

2324 ТРИІЗОБУТИЛЕН 

2330 УНДЕКАН 

2520 ЦИКЛООКТАДІЄНИ 

2850 ПРОПІЛЕНУ ТЕТРАМЕР 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Колір від прозорого до чорного. Характерний запах. Помірно 

киплячі або висококиплячі. Нерозчинні у воді, тетраетилсилікат 

водою розкладається. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші. Над поверхнею розлитої 

рідини утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища, рівній температурі спалаху рідини і 

вище. 
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Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - запаморочення, відчуття сп'яніння, слабкість; III, IV - 

сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом марки РПГ і патронами БКФ, В. 

При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, 

промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, 

автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Засипати інертним матеріалом. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту з забрудненням, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Промити водою в контрольних (провокаційних) цілях (тетраетилсилікат). 

Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями. Поверхню території випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води, ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, велика кількість питва, спокій, тепло, 

чистий одяг. Шкіру і слизові оболонки промити водою. При ковтанні - велика кількість питва з 

додаванням активованого вугілля. При попаданні в очі - промивання водою при добре 

розкритих повіках. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 316 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1104 АМІЛАЦЕТАТИ 

1109 АМІЛФОРМІАТИ 

1110 н-АМІЛМЕТИЛКЕТОН  

1148 СПИРТ ДІАЦЕТОНОВИЙ 

1149 ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ  

1153 ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ (р) 

1157 ДІІЗОБУТИЛКЕТОН 

1171 ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ (р) 

1172 ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 

1177 2-ЕТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 

1180 ЕТИЛБУТИРАТ 

1188 ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ (р) 

1189 ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 

1191 АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ 

1192 ЕТИЛЛАКТАТ (р) 

1207 ГЕКСАЛЬДЕГІД 

1212 ІЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ІЗОБУТИЛОВИЙ) 

1229 МЕЗИТИЛОКСИД 

1233 МЕТИЛАМІЛАЦЕТАТ 

1264 ПАРАЛЬДЕГІД (т) 

1914 БУТИЛПРОПІОНАТИ 

1915 ЦИКЛОГЕКСАНОН 

2053 МЕТИЛІЗОБУТИЛКАРБІНОЛ 

2219 ЕФІР АЛІЛГЛІЦИДИЛОВИЙ (р) 

2222 АНІЗОЛ 

2227 н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2243 ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ 

2244 ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 

2245 ЦИКЛОПЕНТАНОН 

2271 ЕТИЛАМІЛКЕТОН 

2275 2-ЕТИЛБУТАНОЛ 

2282 ГЕКСАНОЛИ 

2283 ІЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2293 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 (р) 

2297 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНИ (р) 

2302 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 

2348 БУТИЛАКРИЛАТИ СТАБІЛІЗОВАНІ 

2366 ДІЕТИЛКАРБОНАТ 

2405 ІЗОПРОПІЛБУТИРАТ 

2413 ТЕТРАПРОПІЛОРТОТИТАНАТ 

2498 1,2,3,6-ТЕТРАГІДРОБЕНЗАЛЬДЕГІД (т) 

2524 ЕТИЛОРТОФОРМІАТ 

2527 ІЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2528 ІЗОБУТИЛІЗОБУТИРАТ 

2560 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 

2607 АКРОЛЕЇНУ ДИМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ (т) 

2614 СПИРТ МЕТАЛІЛОВИЙ (р) 
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2617 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛИ легкозаймисті 

2620 АМІЛБУТИРАТИ 

2621 АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБІНОЛ 

2707 ДИМЕТИЛДИОКСАНИ (р) 

2710 ДИПРОПІЛКЕТОН 

2752 1,2-ЕПОКСІ-3-ЕТОКСИПРОПАН 

3056 н-ГЕПТАЛЬДЕГІД 

3092 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або світло-жовтого кольору. Характерний запах. 

Помірно киплячі. Малорозчинні у воді; рідини, відзначені символом 

(р), - добре розчинні. Легші за воду, за винятком відзначених 

символом (т) речовин. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші при температурі вище +23° C. Рідини 

мають температуру спалаху від +23 до +61° C, спирт діацетоновий, 

ефір діетиловий етиленгликолю та диметилдіоксани - від -18 до + 61° 

C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація 

парів при температурі навколишнього середовища, рівній 

температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I,II - запаморочення, відчуття сп'яніння, 

слабкість; III, IV - сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і патроном В. При малих 

концентраціях у повітрі (при підвищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Засипати інертним матеріалом. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах речовину 

відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу 

ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини 

в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, лужними розчинами (вапняним молоком, розчином кальцинованої 

соди). Поверхню території (окремі осередки) обробити лужними розчинами, випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру 

промити водою. Очі промити водою не менше 15 хвилин. При попаданні усередину - велика 

кількість питва води, 2%-го розчину питної соди. При опіку - асептична пов'язка. При отруєнні 

диметилдіоксанами, дипропілкетоном і мезитилоксидом давати пити міцний солодкий чай, 

каву. При непритомності давати нюхати нашатирний спирт. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 317 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1147 ДЕКАГІДРОНАФТАЛІН 

1918 ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ 

2046 ЦИМОЛИ 

2049 ДІЕТИЛБЕНЗОЛ 

2052 ДИПЕНТЕН 

2055 СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2325 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 

2364 н-ПРОПІЛБЕНЗОЛ 

2368 альфа-ПІНЕН 

2541 ТЕРПІНОЛЕН 

2618 ВІНІЛТОЛУОЛИ СТАБІЛІЗОВАНІ 

2709 БУТИЛБЕНЗОЛИ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або від ясно-жовтого до коричневого кольору, 

1,3,5-триметилбензол - зеленого кольору. Характерний запах. 

Помірно киплячі, в'язкі. Нерозчинні у воді. Легші за воду. Леткі. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. Пари можуть утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші при температурі вище +23° C. Рідини 

мають температуру спалаху від +23 до +61° C. Над поверхнею 

розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів при 

температурі навколишнього середовища рівній температурі спалаху 

рідини. 
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Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - запаморочення, відчуття сп'яніння, нудота, слабкість; III, IV 

- сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом марки БКФ і патронами А, БКФ. 

При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, 

промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, 

автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту з забрудненням, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями, обробити 

розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%. Поверхню території (окремі осередки) 

випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води, ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Слизові оболонки промити водою. Уражені очі промити проточною водою 

(краще теплою) при добре розкритих повіках. Не промивати шлунок. Не давати молоко, масло, 

жири. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 318 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1134 ХЛОРБЕНЗОЛ 

2234 ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДИ 

2238 ХЛОРТОЛУОЛИ 

2514 БРОМБЕНЗОЛ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах. Помірно киплячі. Нерозчинні у 

воді. Важчі за воду. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. Пари можуть утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші при температурі вище +23° C. Горять з 

утворенням токсичних газів (фосгену, галогенів, галогеноводнів). 

Рідини мають температуру спалаху від +23 до +61° C. Над поверхнею 

розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів при 

температурі навколишнього середовища, рівній температурі спалаху 

рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - запаморочення, відчуття сп'яніння, слабкість; III, IV - 

сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість 

або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту з забрудненням, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити водою, обробити мийними 

композиціями, обробити розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%. Поверхню 

території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води, 

обробити розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%. Ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі та слизові 

оболонки промивати водою не менше 15 хвилин. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 319 

Номер 

ООН 
Найменування вантажу 

1230 МЕТАНОЛ 

1289 НАТРІЮ МЕТИЛАТУ РОЗЧИН у спирті 

1992 2,6-цис-Диметилморфолін 

1992 Відходи виробництва хлоропрену легкозаймисті токсичні 

1992 Відходи легкозаймисті токсичні рідкі 

1992 Деемульгатори легкозаймисті токсичні 

1992 Деемульгатори типу СНПХ, що містять метанол 

1992 
Деемульгатори типу РЕКОД з вмістом метанолу не менше 15 %, легкозаймисті 

токсичні 

1992 Деемульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) 

1992 Дипроксамін - розчин у метанолі 

1992 Діран-А* 

1992 Добавка високооктанова беззольна (на основі N-метиланіліну)* 

1992 Позицію виключено 

1992 Інгібітор корозії "Антик-1" 

1992 Інгібітор корозії "Вікор" 

1992 Інгібітор корозії "Нафтогаз-1" 

1992 Інгібітор корозії ГІПХ-3-Б, ГІПХ-4, ГІПХ-6 

1992 Інгібітор корозії марки "Корексіт" 

1992 Інгібітори корозії легкозаймисті токсичні 

1992 Модифікатор ЖКС 

1992 Проксанол - розчин у воді та метанолі 

1992 Реапон 

1992 Рідина "ІМ" 

1992 Рідина "НІІСС-4" 

1992 Рідина "Холод-40" 

1992 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

1992 Рідкі продукти піролізу 

1992 Розчинник "Децилін" 

1992 Розчинники легкозаймисті токсичні 

1992 Самін 

1992 Синтин 

1992 Фліцид 
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1992 Флюс рідкий БМ-1 

1992 Фракція ароматична коксохімічного виробництва 

1992 Позицію виключено 

1992 Фракція поліалкилбензольна 

1992 Фітон 

1993 Інгібітор корозії "Альпан" 

1993 Інгібітор корозії "Амфікор" 

1993 Інгібітори корозії Амдор ІК-1, Амдор ІК-2, Амдор ІК-3 

2924 Основи піридинові легкі 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості 

Рідини. Від безбарвного до ясно-коричневого кольору, фтіон - від 

жовтого до темно-коричневого кольору. Характерний спиртовий 

запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Розчинні у воді. Леткі. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Розчини натрію метилату - корозійні. 

Забруднюють водоймища.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. При горінні виділяють 

токсичні гази і пари. Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні 

суміші, які можуть поширюватися далеко від місця витікання. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із 

залишків можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші. Рідини 

мають температуру спалаху від -18 до +61° C, за винятком 

відзначених символом (*) речовин, температура спалаху яких нижче 

-18° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище.  

Небезпека для людини 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I, II - 

запаморочення, нудота, блювання, зниження гостроти зору, 

непритомність; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, 

сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом марки РПГ з патроном А. При малих концентраціях у 

повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту 

ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний 

комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі 

рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. При роботі з синтином 

використовувати ізолюючий протигаз; фільтруючі протигази марок А, БКФ, ПМГ-2, ПРВ, ПРВ-

В; захисний костюм з фільтруючого матеріалу, прогумований фартух ЗП-1, ізолюючі костюми 

КГ-611, КГ-612; гумові чоботи, рукавички БЛ-1. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м (для дірана-А - 800 м). Відкоригувати вказану 

відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У 

небезпечну зону входити в захисних засобах. Триматися навітряного 

боку. Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу (для 

натрію метилату - захищену від корозії) ємкість або в ємкість для 

зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити 

ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі 

Не наближатися до палаючих ємкостей (при горінні синтина 

ізолювати небезпечну зону в радіусі 800 м). Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Речовину відкачати зі 

знижень місцевості (крім дірана-А) з додержанням заходів пожежної безпеки. Промиті водою 

поверхні рухомого складу обробити мийними композиціями, слабким розчином кислоти. 

Невеликі розливи синтину засипати піском або тирсою і зібрати їх з наступним спалюванням на 

листі в спеціально відведеному місці. Поверхні рухомого складу промити мийними 

композиціями; обробити розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50 %. Місце, облите 

синтином, протерти дрантям, змоченим 1 %-вим водно-аміачним розчином м-нітробензойної 

кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При ковтанні метанолу і його сумішей негайно викликати блювання 

(подразненням глотки); промити шлунок водою з додаванням активованого вугілля або 2 - 3 %-

вим розчином питної соди. При отруєнні синтином - велика кількість питва води, 2 % розчину 

питної соди, викликати блювання. Дати випити 50 мл 40 %-вого спирту етилового. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 320 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1166 ДІОКСОЛАН 

1198 ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

2048 ДИЦИКЛОПЕНТАДІЄН 

2310 ПЕНТАНДІОН-2,4 

2529 КИСЛОТА ІЗОМАСЛЯНА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Різкий дратівливий запах. Помірно киплячі. 

Розчинні у воді, за винятком дициклопентадієну. Леткі. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Рідини мають температуру спалаху від -18 

до +61° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівних температурі спалаху рідини і вище. 
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Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV 

- попаданні в очі. I - першіння в горлі, ускладнене дихання, відчуття 

задухи, сухий кашель; II - опіки губ, шкіри підборіддя, слизової 

ротової порожнини, стравоходу, шлунку, різкі болі за грудиною, 

болісне блювання з кров'ю, захриплість голосу, можливий набряк 

гортані, сеча від рожевого до вишневого кольору; III - почервоніння, 

сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Хімічний опік. Діють через 

неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 

разів) - спецодяг. Автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в 

зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і патроном В. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. У зону аварії входити в 

захисному одязі і дихальному апараті. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При знижених 

температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів 

пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого 

складу, території промити мийними композиціями, обробити лужними розчинами (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди), розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50% 

(дициклопентадієн). Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання в 

ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити 2%-вим розчином соди, водою. При отруєнні кислотою ізомасляною - не викликати 

блювання штучним шляхом. При отруєнні діоксоланом, розчинами формальдегіду пити 

молоко, сирі яйця, олію (ковтками). 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 321 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1162 ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН* 

1196 ЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1250 МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1298 ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН* 

1305 ВІНІЛТРИХЛОРСИЛАН 

2985 Диметилхлорметилхлорсилан 

2985 Метилвінілдихлорсилан 

2985 Метилхлорметилдихлорсилан 

2985 Триетилхлорсилан* 

2985 ХЛОРСИЛАНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Дратівливий різкий запах. Низькокиплячі або 

помірно киплячі. На повітрі парують. Важчі за воду, за винятком 

триметилхлорсилану та триетилхлорсилану. Реагують з водою з 

вибухом. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких 

ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Можуть займатися від 

нагрітих стінок ємкості. Пари утворюють з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Вибухають при контакті з водою. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків 

можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням 

токсичних газів (фосгену, хлороводню). Над поверхнею розлитої 

рідини утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища вище -18° C, а для рідин, відзначених 

символом (*), - нижче -18° C. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. Пари діють сильно подразнююче. I - кашель, розлад дихання, 

нежить; III, IV - різь, почервоніння, біль. Хімічний опік. Діють через 

неушкоджену шкіру. При взаємодії з водою утворюється токсичний 

газ. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу суху, 

захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Засипати сухим інертним матеріалом. Зібрати в сухі ємкості. 

Невеликі розливи промити великою кількістю води. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Дати можливість догоріти. 

Гасити вогнегасними порошками з максимальної відстані. Не 

використовувати воду! Не допускати попадання води в ємкості. 

Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу ізолювати піском; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. При знижених температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати в ємкості і вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця 

зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою в контрольних (провокаційних) цілях. 

Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними композиціями, слабким 

лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Поверхню території 

(окремі осередки) засипати порошками, які містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода). 

Випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води з дотриманням необхідних заходів 

захисту від токсичних (отрутних) продуктів горіння, які утворюються; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

горизонтальне положення постраждалого, тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити 

водою. Давати пити ковтками олію, молоко, сирі яйця. При печінні ураженої ділянки - 

примочки, що охолоджують. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 323 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1717 АЦЕТИЛХЛОРИД 

1723 АЛІЛЙОДИД 

1815 ПРОПІОНІЛХЛОРИД 

2353 БУТИРИЛХЛОРИД 

2395 ІЗОБУТИРИЛХЛОРИД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні, алілйодид - жовтого кольору. Різкий дратівливий 

запах. Алілйодид не розчинний, інші бурхливо розкладаються водою з 

виділенням токсичного газу - хлороводню. Важчі за води. Леткі. Пари 

важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Корозійні для більшості металів. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(фосгену, хлороводню, хлору, йодоводню). Рідини мають температуру 

спалаху від -18 до +23° C. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища, рівній температурі спалаху рідини і 

вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - розлад дихання, прискорення пульсу, втрата свідомості; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Хімічний 

опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити 

в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу суху, 

захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані, не допускаючи попадання води в ємкості. 

Гасити вогнегасними порошковими речовинами, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. При знижених температурах повітря речовину відкачати зі 

знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту 

із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою в контрольних (провокаційних) 

цілях. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями; обробити гострою парою. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру ретельно промити водою з милом. Уражені очі промити водою 

протягом 15 хвилин. Якщо хворий при свідомості - викликати блювання. Не давати молоко, 

масло, жири. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 324 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1152 ДИХЛОРПЕНТАНИ 

2341 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 

2392 ЙОДПРОПАНИ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або ясно-жовті. Характерний запах. Помірно 

киплячі або висококиплячі. Нерозчинні у воді. 1-бром-3-метилбутан 

на світлі розкладається з утворенням брому (токсичної, корозійної, 

окиснюючої рідини). Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкісті можуть 

вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші при температурі вище +23° 

C. Рідини мають температуру спалаху від +23 до +61° C. Над 

поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів 

при температурі навколишнього середовища, рівній температурі 

спалаху рідини і вище. Горять з утворенням токсичних газів 

(галогеноводнів, фосгену). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - запаморочення, ускладнене дихання, відчуття сп'яніння, 

слабкість; III, IV - сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом марки РПГ і патронами БКФ, В. 

При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, 

промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, 

автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Засипати інертним матеріалом. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити вогнегасними порошковими 

речовинами, повітряно-механічною та хімічною пінами з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту з забрудненням, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями, обробити 

гострою парою. Поверхню території випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води, 

ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, рясне питво, спокій, тепло, чистий одяг. 

Шкіру і слизові оболонки промити водою. При попаданні в очі - промивання водою при добре 

розкритих повіках. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 325 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2260 ТРИПРОПИЛАМІН 

2276 2-ЕТИЛГЕКСИЛАМІН 

2361 ДІІЗОБУТИЛАМІН 

2526 ФУРФУРИЛАМІН (р) 

2610 ТРИАЛІЛАМІН 

2684 3-ДІЕТИЛАМІНОПРОПІЛАМІН (р) 

2841 ДИ-н-АМІЛАМІН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах аміаку. Помірно киплячі. 

Малорозчинні у воді; рідини, відзначені символом (р), - добре 

розчинні. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких 

ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Рідини мають температуру спалаху від +23 

до +61° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище. Горять з утворенням 

токсичних газів (ціану, оксидів азоту). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - першіння в горлі, ускладнене дихання, 

головні болі, запаморочення; II - нудота, блювання; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Хімічний 

опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. У зону аварії входити в 

захисному одязі і дихальному апараті. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При знижених 

температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів 

пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого 

складу, території промити мийними композиціями, обробити розчином пероксиду водню 

концентрації 30 - 50%, слабким розчином кислоти. Поверхню території (окремі осередки) 

випалити при загрозі попадання в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити 2%-вим розчином питної соди, водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 326 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1112 АМІЛНІТРАТ 

2332 АЦЕТАЛЬДОКСИМ 

2608 НІТРОПРОПАНИ 

2840 БУТИРАЛЬДОКСИМ 

2842 НІТРОЕТАН 

2943 ТЕТРАГІДРОФУРФУРИЛАМІН 

3054 ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Різкий дратівливий запах. Помірно киплячі. 

Нерозчинні у воді, за винятком ацетальдоксиму та бутиральдоксиму. 

Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках 

поверхні, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Рідини мають температуру спалаху від +23 

до +61° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище. Горять з утворенням 

токсичних газів (ціану, оксидів азоту), циклогексилмеркаптан - 

оксидів сірки. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV 

- попаданні в очі. I - першіння в горлі, ускладнене дихання, головний 

біль, відчуття задухи, сухий кашель; II - нудота, блювання; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Діють через 

неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 

разів) - спецодяг. Автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в 

зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і патроном А. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. У зону аварії входити в 

захисному одязі і дихальному апараті. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість 

або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари тонкорозпиленою 

водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

хмари токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При знижених 

температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів 

пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого 

складу, території промити мийними композиціями, розчином пероксиду водню концентрації 30 

- 50%, слабким розчином кислоти. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі 

попадання в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити 2%-вим розчином питної соди, водою. 
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Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2323 ТРИЕТИЛФОСФІТ** 

2329 ТРИМЕТИЛФОСФІТ** 

2933 МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ* 

2934 ІЗОПРОПІЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ* 
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2935 ЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ* 

2947 ІЗОПРОПІЛХЛОРАЦЕТАТ* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або світло-жовтого кольору. Характерний запах. 

Помірно киплячі. Малорозчинні у воді. Легші за воду, за винятком 

ізопропілхлорацетату. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші при температурі вище +23° C. При горінні 

утворюють токсичні гази (* - фосген, хлороводень,** - оксиди 

фосфору). Рідини мають температуру спалаху від +23 до +61° C. Над 

поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів 

при температурі навколишнього середовища, рівній температурі 

спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I, II - запаморочення, відчуття сп'яніння, 

слабкість; III, IV - сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і патроном А. При малих 

концентраціях у повітрі (при підвищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Засипати інертним матеріалом. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

руху токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах речовину 

відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу 

ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини 

в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, лужними розчинами (вапняним молоком, розчином кальцинованої 

соди). Поверхню території (окремі осередки) обробити лужними розчинами, випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру 

промити водою. Очі промивати водою не менше 15 хвилин. При попаданні усередину - велика 

кількість питва води, 2%-вого розчину питної соди.  
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1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та 

покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад 

для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів 

або бочок) 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та 

покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад 

для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів 

або бочок) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та 

покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад 

для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів 

або бочок) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та 

покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад 

для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів 

або бочок) (нев'язкий) 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та 

покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад 

для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів 

або бочок) (з температурою спалаху нижче 23° C, в'язкий) (температура кипіння не 

більше 35° C) 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та 

покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад 

для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів 

або бочок) (з температурою спалаху нижче 23° C, в'язкий) (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та 

покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад 

для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів 

або бочок) (з температурою спалаху нижче 23° C, в'язкий) (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

1169 Позицію виключено 
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1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

тиск парів при 50° C більше 100 кПа; температура кипіння більше 35° C) 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

тиск парів при 50° C не більше 100 кПа) 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (нев'язкі) 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 100 кПа) 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 100 кПа) 

1169 Композиції ароматичні харчові 

1197 Позицію виключено 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C більше 110 кПа температура кипіння більше 35° C) 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (нев'язкі) 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи розчинник або розріджувач друкарської 

фарби), легкозаймистий 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи розчинник або розріджувач друкарської 

фарби), легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи розчинник або розріджувач друкарської 

фарби), легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи розчинник або розріджувач друкарської 

фарби), легкозаймистий (нев'язкі) 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи розчинник або розріджувач друкарської 

фарби), легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C; в'язкі; температура 

кипіння не більше 35° C) 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи розчинник або розріджувач друкарської 

фарби), легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C; в'язкі; тиск парів при 

температурі 50° C більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи розчинник або розріджувач друкарської 

фарби), легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C; в'язкі; тиск парів при 

температурі 50° C не більше 110 кПа) 

1268 Алкілбензин 

1268 Алкілбензоли легкозаймисті 

1268 Ефір петролейний 

1268 Конденсат піролізний 

1268 Лакойль 

1268 Лігроїн 

1268 Нафта 

1268 НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н. З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа) 
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1268 НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н. З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C 

не більше 110 кПа) 

1268 НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. 

1268 Нефрас С-150/200 

1268 Паливо еталонне 

1268 Парафін нафтовий рідкий, фракція С 10 - С 13 

1268 Піробензол 

1268 Піроконденсат гідростабілізований нафтовий 

1268 Полімердистилят 

1263 Рядок виключено 

1268 Фракція бензинова прямої гонки 

1293 Краплі гофманські 

1293 НАСТОЙКИ МЕДИЧНІ 

1293 Препарати галенові 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, 

в'язкі; температура кипіння не більше 35° C) 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, 

в'язке; тиск парів при 50° C більше 110 кПа температура кипіння більше 35° C) 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, 

в'язке; тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (нев'язкі) 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1308 ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ В ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ  

1308 ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ В ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ (тиск парів при 50° 

C більше 110 кПа) 

1308 ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ В ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ (тиск парів при 50° 

C не більше 110 кПа) 

1866 Смола кремнійорганічна 134-276, розчин в толуолі або ксилолі, або сольвент-нафті 

1866 Смола поліметилфенілсилоксанова, розчин у о-ксилолі 

1866 Смола фенолформальдегідна, рідка, легкозаймиста 

1866 Смола фенолформальдегідна, розчини у ксилолі 

1866 Смоли акрилові, розчин у суміші ізопропилового спирту та ацетону 

1866 Смоли алкідноакрилові, розчин у ксилолі 

1866 Смоли епоксидні, розчин у толуолі 

1866 Смоли меламіноформальдегідні, розчин у бутанолі 

1866 Смоли поліефірні ненасичені стірольні "Камфест" 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий  

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

температура кипіння не більше 35° C) 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (нев'язкий) 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 

кПа) 

1866 Смоли карбамідоформальдегідні, розчин у бутанолі 

1866 Сополімер-5Б 

1993 1,2-Дибромпропан 

1993 4-Пентенол 

1993 Агідол-12  
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1993 Аміленіт  

1993 Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті рідкі  

1993 Бустіран 

1993 В'яжуче ГС 

1993 Водоізолююча суміш АКОР-МГ  

1993 Гідролізат диметилдихлорсилану 

1993 Гідрофобізатор ГФК-1 

1993 Деемульгатори легкозаймисті 

1993 Деемульгатори типу РЕКОД, з вмістом метанолу менше 15%, легкозаймисті 

1993 Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15% (по масі), 

легкозаймисті 

1993 Деемульгатор-інгібітор АМ-7 

1993 Диметилвінілкарбінол стабілізований 

1993 Диметилсульфіт 

1993 Діетилгідроксиламін (марок А, Б) 

1993 Діоксанол-розчинник 

1993 Добавка високооктанова 

1993 Добавка мастильна ЕКОС-Б 

1993 Електроліт для хімічних джерел струму  

1993 Емульгатор Рінго ЕМ 

1993 Емульгатори ОП-7, ОП-3Е 

1993 Етиліденнорборнен 

1993 Залишки нафтові типу К-1 

1993 Засоби чистячі універсальні на основі спирту етилового технічного ("Універсал", 

"Чистий" тощо) 

1993 Знищувач парафіновідкладень типу СНПХ 

1993 Інгібітор корозії "Олазол" 

1993 Інгібітор корозії Д-4-3 Д-4-3-К 

1993 Інгібітори корозії легкозаймисті 

1993 Інгібітори корозії типу РЕКОД 

1993 Інгібітори корозії типу СНПХ 

1993 Інгібітори парафіновідкладень легкозаймисті 

1993 Інгібітори парафіновідкладень типу СНПХ 

1993 Інгібітори солевідкладень типу СНПХ легкозаймисті 

1993 Карпатол-3П 

1993 Каучук синтетичний піпериленовий (СКОП) 

1993 Компаунди рідкі 

1993 Композиція етоксисиланів "Продукт 119-296Т" 

1993 Концентрат цикленів  

1993 Кріпильники стрижневі КО, УСК-1 

1993 Мастика бітумна протишумова БПМ-1 

1993 Матеріали полімерні АКОР Б-100 

1993 Нефтенол НЗ 

1993 Пат перлинний 

1993 Пінореагент  

1993 Позицію виключено 

1993 Присадка депресорна реологічна ВЕС-503М, ДМН-2005 

1993 Продукт Т-185 

1993 Реагент для флотації вугілля 

1993 Реагент кремнійорганічний ВТОКС 

1993 Рефлюкс 

1993 Рецептура РД-2 
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1993 Рідина випробовувальна ІЖ-Л, ІЖ-3 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.  

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; 

температура кипіння не більше 35° C) 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; 

тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; 

тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (нев'язка) 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 

кПа) 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 

кПа) 

1993 Рідини гідрогальмівні легкозаймисті 

1993 Рідини кремнійорганічні легкозаймисті 

1993 Розчинник СФПК 

1993 Розчинник "Пральт" 

1993 Розчинник технічний "Органол" 

1993 Розчинник технічний ДЕГІ 

1993 Розчинники легкозаймисті 

1993 Розчинники легкозаймисті на основі етанолу 

1993 Сополімер БМС-86, розчин у суміші розчинників 

1993 Сополімер ВБМ, розчин у толуолі 

1993 Спиртова фракція виробництва капролактаму 

1993 Стиромаль, розчин у бутанолі 

1993 Сульфенамід БТ 

1993 Суміш рідка багатокомпонентна технічна  

1993 Суміші відпрацьованих нафтопродуктів (СНВ) 

1993 Тетраетоксисилану та олігоетоксисиланів суміш складна 

1993 Тетран 

1993 Флотореагент нафтовуглехімічний марки ФНУ 

1993 Фракція бензол-толуольна 

1993 Фракція ефіроальдегідна 

1993 Фракція інденкумаронова 

1993 Фракція піпериленова 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (нев'язкі) 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (температура кипіння не 

більше 35° C) 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

2059 Колодій  

2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6% 

азоту (на суху масу) і не більше 55% нітрату целюлози  
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2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6% 

азоту (на суху масу) і не більше 55% нітрату целюлози (тиск парів при 50° C більше 

110 кПа) 

2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6% 

азоту (на суху масу) і не більше 55% нітрату целюлози (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6% 

азоту (на суху масу) і не більше 55% нітрату целюлози 

2924 Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті корозійні рідкі 

2924 Диметилхлорсилан 

2924 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

3248 ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

3269 СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ 

3269 СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ (в'язка)  

3269 СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ (нев'язка) 

3274 АЛКОГОЛЯТІВ РОЗЧИН, Н.З.К. у спирті 

3286 Гептил 

3286 Інгібітори корозії "Дизгафен-1", "Донбас-1", "Донбас-2" 

3286 Люмінал А 

3286 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

3295 1,2,3-Триметилбензол  

3295 1,3-Пентадієн 

3295 2-Гептен 

3295 3-Гептен 

3295 Бензин для промислових потреб 

3295 Вуглеводні легкі 

3295 ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К.  

3295 ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

3295 ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

3295 Газоконденсат вуглеводневий 

3295 Декани н.з.к. 

3295 Дистилят газового конденсату легкий 

3295 Дистилят газового конденсату середній (сірчистий) 

3295 Компонент моторних палив ароматичний 

3295 Сировина вуглеводнева 

3295 Фракція альфа-олефінів С 10 - С 12 

3295 Фракція альфа-олефінів С 8 - С 10 

3295 Фракція бутан-пропан-гексанова 

3295 Фракція гасо-газойлева 

3295 Фракція гексан-гептанова 

3295 Фракція гексанова 

3295 Фракція етилбензольна 

3295 Фракція ізоаміленова 

3295 Фракція ізопентанова 

3295 Фракція метилдигідропіранова 

3295 Фракція н-гептанова 

3295 Фракція параксилольна 

3295 Фракція пентан-ізопентанова 

3295 Фракція пентанізопренциклопентадієнова 

3295 Фракція пентанова 

3379 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К. 
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3469 ФАРБА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, 

шеллак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ 

ЛАКОФАРБОВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ (включаючи розчинник та 

розріджувач фарби) 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або світло-жовтого кольору, нафтопродукти 

можуть бути темного кольору, рідини гідрогальмівні - помаранчево-

червоні, люмінал А - сірого кольору в'язка рідина. Характерний 

запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Гептил на повітрі парує 

(пари білого кольору). Розчинні або малорозчинні у воді, гептил 

гігроскопічний. Тетраетоксисилану та олігоетоксисиланів суміш 

складна водою розкладається. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Мають корозійну або слабо корозійну дію. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При горінні можуть утворюватися 

токсичні гази. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, кашель, запаморочення, слабкість; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При 

отруєнні гептилом можливе ураження печінки, набряк легенів, 

летальний наслідок. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

При роботі з гептилом використовувати фільтруючі протигази марок УМ, АМ, ПС, ПМС, КД, 

В, М, МО-4, МО-4в, ПРВ, Прву, ПРВ-М; шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2; ізолюючі протигази 

ІП-46, Т-62, КІ, КІП-7, ІП-5; ізолюючі костюми типу КГ-611, КГ-612, КР-III, КР-IV, ЗК-I, КР-

250, КР-3М, КР-Е; захисні рукавички з бутилкаучуку БЛ-1, БЛ-1М, із фторсополімеру СКФ і 

арт. 374; чоботи - пластикові з полівінілхлориду, сполученого зі СКН-40, з гумової суміші 

поліетилену з найритом, з гуми на основі бутилкаучуку. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м (для гептилу - 800 м). Відкоригувати вказану 

відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У 

небезпечну зону входити в захисних засобах. Дотримуватися правил 

пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу захищену від корозії 

ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей (при горінні гептилу 

ізолювати зону в радіусі 2500 м). Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Крім того, розливи гептилу 

можна нейтралізувати кашкою ДТСГК (24 кг на 1 кг гептилу) або хлорним вапном (30 кг на 1 кг 

гептилу). УВАГА - гептил при контакті з сухим хлорним вапном і сухим ДТСГК займається. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою поверхні рухомого складу. Місце, 

облите гептилом, протерти дрантям, змоченим 1%-вим водно-аміачним розчином м-

нітробензойної кислоти. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання 

в ґрунтові води, ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою не менше 15 хвилин. При отруєнні гептилом 

евакуацію потерпілого робити в положенні лежачи. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 330 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2733 АМІНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Різкий подразнюючий запах. Низькокиплячі або 

помірно киплячі. Розчинні або малорозчинні у воді. Леткі. Пари 

важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко 

від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(оксидів азоту, ціану). Над поверхнею розлитої рідини утворюється 

горюча концентрація парів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, нежить, кашель, запаморочення, слабкість; 

III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. 

Хімічний опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Триматися навітряного 

боку. Уникати низьких місць. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження поразки на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу захищену від корозії 

ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної 

безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого складу, 

території (окремі осередки) промити мийними композиціями; обробити утримуючими 

"активний хлор" розчинами (хлорне вапно, ДТСГК) розчином пероксиду водню концентрації 30 

- 50%, слабким розчином кислоти. Поверхню території випалити при загрозі попадання 

речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою не менше 15 хвилин. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 331 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1224 3,3-Диметил-2-бутанон 

1224 КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. 

1224 КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

1224 КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

1986 Рідина " ТГФ-М" 

1986 Спирт денатурований 

1986 СПИРТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 

1987 Октанол-2 

1987 Спирт циклогексиловий 

1987 СПИРТИ, Н.З.К. 

1987 СПИРТИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 

1987 СПИРТИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 
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1988 АЛЬДЕГІДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 

1989 АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. 

1989 АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 

1989 АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

3271 ЕФІРИ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах. Низько- або помірно киплячі. 

Розчинні або малорозчинні у воді. Легші за воду. Леткі. Пари важчі 

за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I, II - запаморочення, відчуття сп'яніння, 

слабкість; III, IV - сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Засипати інертним матеріалом. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах речовину 

відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу 

ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини 

в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, лужними розчинами (вапняним молоком, розчином кальцинованої 

соди). Поверхню території (окремі осередки) обробити лужними розчинами, випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою. Очі промивати водою не менше 15 хвилин. При 

попаданні усередину - велика кількість питва води, 2%-вого розчину питної соди. При отруєнні 

ефірами давати пити міцний чай або каву. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 332 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1228 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К., або МЕРКАПТАНІВ 

СУМІШ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

3336 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ 

РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

3336 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ 

РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 

3336 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ 

РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 

кПа) 

3336 Одорант СПМ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або жовтуваті. Характерний запах. Низькокиплячі 

або помірно киплячі. Малорозчинні у воді. Легші за воду. Леткі. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(оксидів сірки). Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - головний біль, нудота, запаморочення, розлад дихання, 

можливі судоми, непритомність; III - почервоніння, сверблячка; IV - 

різь, сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. При знижених температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого складу, території промити мийними 

композиціями, обробити лужними розчинами (вапняним молоком, розчином кальцинованої 

соди), розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%. Поверхню території (окремі осередки) 

випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

чистий одяг. Очі і шкіру промити теплою водою. Давати пити міцний чай або каву. При зупинці 

дихання - штучне дихання. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 333 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2478 ІЗОЦІАНАТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТА РОЗЧИН 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

3273 НІТРИЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні. Характерний 

запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Практично нерозчинні у 

воді, водою повільно розкладаються. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від відкритого вогню. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. Горять з утворенням токсичних газів (ціану, 

оксидів азоту). Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - розлад дихання, прискорення пульсу, втрата свідомості; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При пожежі 

та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у цілу, суху 

ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари 

тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної відстані. 

Гази і пари охолоджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною. При знижених температурах повітря речовину відкачати зі 

знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту 

із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою в контрольних (провокаційних) 

цілях. Поверхні рухомого складу і території обробити лужним розчином (вапняним молоком, 

розчином кальцинованої соди). Окремі осередки території обробити розчином, який містить два 

об'єми 10%-вого розчину сульфату заліза та один об'єм 10%-вого розчину гашеного вапна. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою. При ураженні очей протягом 10 хвилин ретельно 

промити проточною водою при добре розкритих повіках. При отруєнні ізоціанатами давати 

пити тепле молоко з содою. У ніс закапати олію. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 334 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3256 РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К., з 

температурою спалаху більше 60° C, що перевозиться при температурі не нижче її 

температури спалаху 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Перевозяться в гарячому стані (з температурою 61° C і вище). 

Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках 

поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. При горінні можуть 

утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - першіння в горлі, кашель, головний біль, слабкість; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При пожежі 

та вибухах можливі опіки і травми. При контакті з рідиною можливий 

термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або ємкість 

для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити хімічними пінами і вогнегасними 

порошками з максимальної відстані. Організувати евакуацію людей з 

прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Промиті водою 

поверхні рухомого складу обробити мийними композиціями. Поверхню території (окремі 

осередки) випалити при загрозі попадання в ґрунтові води, ґрунт переорати. Викликати 

фахівців для нейтралізації. 

 334 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

228 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру і слизові оболонки промити водою не менше 15 хвилин. Очі промити 

водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 335 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3165 ЦИСТЕРНА АВІАЦІЙНА ГІДРАВЛІЧНА ПАЛИВНА З БЛОКОМ ЖИВЛЕННЯ, що 

містить суміш гідразину безводного і метилгідразину (паливо М86) 

3473 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять легкозаймисту рідину 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять безбарвні рідини з характерним запахом аміаку. 

Рідини помірно киплячі. Розчинні у воді, гігроскопічні. Леткі. Пари 

важчі за повітря; при виході в атмосферу накопичуються в низьких 

ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Вироби можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх виробах з залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Рідини горять з утворенням токсичних 

газів (ціану, оксидів азоту). Рідини мають температуру спалаху від -

18 до +23° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі рідин і пару. I - кашель, біль за грудиною; III - біль, 

почервоніння, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Діють через 

неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини і 

розгерметизованих виробів. Усунути течі з додержанням запобіжних 

заходів. Перекачати вміст у цілу захищену від корозії ємкість або 

ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання рідин у 

водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари 

тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих виробів. Гасити тонкорозпиленою 

водою, повітряно-механічною та хімічною пінами з максимальної 

відстані. Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів рідин використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, промити великою кількістю води і не допускати попадання рідин 

у поверхневі води. При знижених температурах рідину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись правил пожежної безпеки. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого складу, виробів, території промити 

мийними композиціями; обробити утримуючими "активний хлор" розчинами (хлорне вапно, 

ДТСГК) розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50%, слабким розчином кислоти. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води з додержанням необхідних заходів захисту від токсичних продуктів горіння, що 

утворюються; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою. При ушкодженні очей протягом 10 хвилин ретельно 

промити проточною водою при добре розкритих повіках. При опіках накласти асептичну 

пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 336 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2758 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

2760 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

2762 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

2764 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

2772 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

2776 ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

2778 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 
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2780 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

2782 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

2784 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ 

з температурою спалаху менше 23° C 

2787 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

3021 ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., з температурою 

спалаху менше 23° C 

3024 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

3346 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

3350 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або емульсії. Характерний запах. Розчинність у воді різна. 

Низькокиплячі або помірно киплячі. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Мають корозійну дію. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Можуть займатися від 

нагрітих стінок ємкості. Пари і пил утворюють з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При нагріванні і горінні утворюють 

токсичні гази. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища 

вище температури спалаху рідини. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через 

неушкоджену шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. 

Можливий хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом і патронами А, В. При малих концентраціях у повітрі (при 

перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з 

універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект з 

примусовою подачею в зону подиху очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Не палити. Усунути джерело вогню і іскор. У зону аварії входити в 

захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити в СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати вміст у захищену від корозії цілу, 

суху ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання 

рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в ємкості, герметично закрити. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами, вогнегасними порошками 

з максимальної відстані. Гази осаджувати тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних 

заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) 

обробити ДТСГК, хлорним вапном; випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; 

ґрунт переорати. Викликати фахівців відправника вантажу для утилізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. Викликати блювання. Дати сольове проносне. При опіку - асептична пов'язка. 
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Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3494 НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Від ясно-жовтого до коричневого кольору. Характерний 

запах. Низькокиплячі або помірнокиплячі. Не розчиняються у воді. 

Легші за воду. Леткі. Температура початку кипіння більше 28° C. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Над поверхнею розлитої рідини 

утворюється горюча концентрація парів при температурі 

навколишнього середовища, рівній температурі спалаху і вище 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - потраплянні на шкіру, IV - 

потраплянні в очі. I - запаморочення, відчуття сп'яніння, слабкість; 

III, IV - сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах можливі 

опіки і травми 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом РПГ-67 і патронами А, КД. При 

малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Постраждалим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

Триматися навітряного боку. Уникати низин. Дотримуватися правил 

пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину в цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішування 

рідин. Розливи обгородити ґрунтовим валом. Не допускати 

потрапляння речовини у водоймища, підвали, каналізацію 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати потрапляння речовини в поверхневі 

води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненням, зібрати та вивезти для утилізації, 

додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Поверхню рухомого складу промити водою, мийними композиціями. Поверхню території 

(окремі осередки) випалити при загрозі потрапляння речовини в ґрунтові води, ґрунт переорати 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і 

слизові оболонки промити водою. При опіках накласти асептичну пов'язку 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 401 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1325 Бавовна-сирець 

1325 Генератори вогнегасного аерозолю типу ПАГ 

1325 Камфен технічний 

1325 Капролактам 

1325 Лінт бавовняний 

1325 Метионін кормовий 

1325 Модифікатори легкозаймисті тверді 

1325 Пенька чесана 
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1325 РЕЧОВИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТВЕРДА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.* 

1325 Циклододекан 

3089 Залізо карбонільне 

3089 Ніобій 

3089 ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

3178 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3178 Шашки сірчані 

3181 СОЛІ МЕТАЛІВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

3182 МЕТАЛІВ ГІДРИДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали, гранули або пластини. 

Металевий порошок і металів гідриди реагують із водою з утворенням 

займистих газів. Металів гідриди розкладаються при нагріванні з 

виділенням займистого газу (водню). Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. При горінні можуть 

утворювати токсичні гази. Металів гідриди при нагріванні 

розкладаються з утворенням горючих газів. Пил може утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. При горінні можуть утворювати токсичні гази і аерозолі. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - слабкість, запаморочення, нудота, блювання, непритомність; 

III, IV - роздратування, почервоніння, набряк. У разі пожежіі вибухів 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

засипати піском або іншим інертним матеріалом, зібрати в сухі 

ємкості. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною піною. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати в ємкості і відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. 

Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води, обвалувати і не допускати 

попадання речовини в поверхневі води. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При опіку - 

асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 402 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1312 БОРНЕОЛ 

1324 КІНО - ТА ФОТОПЛІВКА НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ ОСНОВІ, покрита желатином, 

виключаючи відходи 

1328 ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН 

1331 ТЕРМОСІРНИКИ 

1332 МЕТАЛЬДЕГІД 

1334 НАФТАЛІН СИРИЙ або НАФТАЛІН ОЧИЩЕНИЙ 

1345 КАУЧУК У ВІДХОДАХ або КАУЧУК РЕГЕНЕРОВАНИЙ порошок або гранули 

1353 ВОЛОКНА або ТКАНИНИ, ПРОСОЧЕНІ НІТРОЦЕЛЮЛОЗОЮ, З НИЗЬКИМ 

ВМІСТОМ НІТРАТІВ, Н.З.К. 

1353 Гранітоль взуттєвий на нітроцелюлозній основі 

1944 СІРНИКИ БЕЗПЕЧНІ у коробках, книжечках, картонках 

1945 СІРНИКИ ПАРАФІНОВАНІ "ВЕСТА" 

2000 ЦЕЛУЛОЇД блоки, стружки, гранули, стрічки, трубки тощо, виключаючи відходи 

2213 ПАРАФОРМАЛЬДЕГІД 

2254 СІРНИКИ САПЕРНІ 

2304 НАФТАЛІН РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

2555 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ ВОДУ (з масовою часткою води не менше 25%) 

2556 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ СПИРТ (з масовою часткою спирту не менше 

25% і не більше 12,6% азоту на суху масу) 

2557 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою часткою азоту не 

більше 12,6% на суху масу - СУМІШ З або БЕЗ ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ з 

масовою часткою азоту не більше 12,6% на суху масу або СУМІШ З або БЕЗ 

ПІГМЕНТУ 

2557 Паста суховальцована для нітроемалі 

2557 Етрол нітроцелюлозний 

2717 КАМФАРА синтетична 

3270 ФІЛЬТРИ НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІ МЕМБРАННІ з масовою часткою азоту не більше 

12,6% на висушену масу 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини; нафталін розплавлений - рідина. Порошок, паста 

або пластини. Нерозчинні у воді, за винятком 

гексаметилентетраміну. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. Сірники займаються 

від тертя. Швидко горять зі спалахом. При нагріванні розкладаються 

з утворенням горючих газів. Горять із утворенням токсичних газів. 

Пил може утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Малотоксичні. Пил викликає подразнення. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. При контакті з розплавленим нафталіном 

можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним 

респіратором "Снежок-КУ-М". 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 100 м (для сірників безпечних і термосірників - 200 м). 

Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. 

Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної або пролитої речовини. 

Розсипи і розливи засипати піском або іншим інертним матеріалом, 

зібрати в сухі ємкості. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною 

піною, порошками. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати дрантям і спалити. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою 

кількістю води (гексаметилентетрамін), обвалувати і не допускати попадання речовини в 

поверхневі води (нафталін). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При попаданні всередину нафталіну дати 2 - 3 

столові ложки рідкого вазелінового масла. Потім - промивання шлунка до зникнення запаху 

нафталіну в промивних водах. При опіку - асептична пов'язка; викликати швидку медичну 

допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 403 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1309 АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК ПОКРИТИЙ 

1323 ФЕРОЦЕРІЙ  

1326 ГАФНІЙ ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25% 

1333 ЦЕРІЙ пластинки, злитки або бруски 

1346 КРЕМНІЙ ПОРОШОК АМОРФНИЙ 

1352 ТИТАН - ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25% 

1358 ЦИРКОНІЙ - ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25% 

1869 МАГНІЙ або МАГНІЮ СПЛАВИ, що містять більше 50% магнію (гранули, стружки 

або стрічки) 

2858 ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді спіралей із дроту, оброблених металевих листів, штаб 

(тонше 254 мікрон, але не тонше 18 мікрон) 

2878 ТИТАН - ПОРИСТІ ГРАНУЛИ або ТИТАН - ПОРИСТІ ПОРОШКИ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок білого або сірого кольору. Не розчинні у 

воді. Високоплавкі. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. На повітрі можуть 

самозайматися. У вологому середовищі магній згоряє з вибухом, пил 

магнію вибухонебезпечний. При горінні розкладають воду. 

Небезпека для людини Небезпечні при вдиханні. Подразнюють шкіру і слизові оболонки. 

При пожежі можливі опіки. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним 

респіратором "Снежок-КУ-М".  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

ємкості. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі та респіраторі. Не 

використовувати воду! Не допускати попадання води в ємкості. 

Гасити з максимальної відстані порошками, сухим піском. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати в ємкості, змочити водою і відправити для утилізації з дотриманням заходів 

пожежної безпеки. Місця розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з дотриманням 

заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з 

контрольною (провокаційною) метою. Місця розсипу обробити лужним розчином (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. Дрібні рани обробити 

спиртом, йодом. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 404 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1310 АМОНІЮ ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10% 

1313 КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ 

1314 КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

1318 КОБАЛЬТУ РЕЗИНАТ ОСАДЖЕНИЙ 

1320 ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15% 

1321 ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ ЗВОЛОЖЕНІ з масовою часткою води не менше 15% 

1322 ДИНІТРОРЕЗОРЦИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15% 

1330 МАРГАНЦЮ РЕЗИНАТ 

1336 НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20% 

1337 НІТРОКРОХМАЛЬ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20% 

1338 ФОСФОР АМОРФНИЙ 

1339 ФОСФОРУ ГЕПТАСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 

1341 ФОСФОРУ СЕСКВІСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 

1343 ФОСФОРУ ТРИСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 

1344 ТРИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30% 

1347 СРІБЛА ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30% 

1348 НАТРІЮ ДИНІТРО - о - КРЕЗОЛЯТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не 

менше 15% 

 404 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 237 

1349 НАТРІЮ ПИКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20% 

1350 СІРКА 

1354 ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30% 

1355 КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше 

30% 

1356 ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30% 

1357 СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20% 

1517 ЦИРКОНІЮ ПИКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20% 

1571 БАРІЮ АЗИД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 50% 

1868 ДЕКАБОРАН 

2001 КОБАЛЬТУ НАФТЕНАТИ - ПОРОШОК 

2448 СІРКА РОЗПЛАВЛЕНА 

2538 НІТРОНАФТАЛІН 

2687 ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМОНІЮ НІТРИТ 

2714 ЦИНКУ РЕЗИНАТ 

2715 АЛЮМІНІЮ РЕЗИНАТ 

2852 ДИПІКРИЛСУЛЬФІД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10% 

2907 ІЗОСОРБІДДИНІТРАТУ СУМІШ, що містить не менше 60% лактози, манози, 

крохмалю або гідрофосфату кальцію 

2956 5-трет- БУТИЛ-2,4,6-ТРИНІТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНИЙ) 

2989 СВИНЦЮ ФОСФІТ ДВОЗАМІЩЕНИЙ 

3241 2-БРОМ - 2 - НІТРОПРОПАНДІОЛ-1,3 

3242 АЗОДИКАРБОНАМІД 

3251 ІЗОСОРБІД-5-МОНОНІТРАТ 

3317 2-АМІНО-4,6-ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 

20% 

3319 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К., з масовою 

часткою нітрогліцерину більше 2%, але не більше 10% 

3344 ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТУ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТУ; ПЕТН) 

СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К. з масовою часткою ПЕТН більше 

10%, але не більше 20% 

3364 ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА), ЗВОЛОЖЕНИЙ, з масовою часткою 

води не менше 10% 

3365 ТРИНІТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПІКРИЛХЛОРИД), ЗВОЛОЖЕНИЙ, з масовою часткою 

води не менше 10% 

3366 ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ), ЗВОЛОЖЕНИЙ, з масовою часткою води не менше 10% 

3367 ТРИНІТРОБЕНЗОЛ, ЗВОЛОЖЕНИЙ, з масовою часткою води не менше 10% 

3368 КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА, ЗВОЛОЖЕНА, з масовою часткою води не 

менше 10% 

3369 НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ, з масовою часткою води не 

менше 10% 

3370 МОЧЕВИНИ НІТРАТ, ЗВОЛОЖЕНИЙ, з масовою часткою води не менше 10% 

3376 4-НІТРОФЕНІЛГІДРАЗИН з масовою часткою води не менше 30% 

3380 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К. 

3474 1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛУ МОНОГІДРАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини, за винятком фосфору гептасульфіду і сірки 

розплавленої - рідини від жовтого до бурого кольору з характерним 

запахом. Порошок, кристали, паста або гранули. Колір від жовтого до 

червоного, декаборан - безбарвний. Нерозчинні у воді. Декаборан 

розкладається водою. Важчі за воду. Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. Горять із утворенням 

великої кількості диму і токсичних газів. Пил і пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. Тонкоподрібнена сірка схильна до хімічного 

самозаймання в присутності вологи. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - слабкість, головний біль, задуха, серцебиття, нудота, шкірні 

покриви синюшні, судоми, непритомність; III, IV - почервоніння, 

набряк, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

При контакті з розплавленою сіркою можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом марки РПГ із патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, 

універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м (для динітрофенолу - 800 м). Відкоригувати вказану 

відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У 

небезпечну зону входити в захисних засобах. Додержуватися заходів 

пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної або пролитої речовини. 

Розсипи та розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в ємкості. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати контакту сірки та 

фосфору трисульфіду з окислювачами, а також вугіллям, маслами, 

жирами. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною та 

хімічною пінами, іншими засобами. Вантажі воложити водою. При 

неможливості припинити горіння або знизити його інтенсивність 

залишити небезпечну зону. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи змочити водою; зібрати в ємкості і відправити для утилізації з дотриманням заходів 

пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з дотриманням 

заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого 

складу, території промити мийними композиціями; обробити лужним розчином (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди). Поверхню території (окремі осередки) випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою з милом, потім, по можливості, столовим оцтом. У разі ураження 

динітрофенолом і нітронафталіном - якщо хворий при свідомості, давати пити воду, 2%-вий 

розчин питної соди, викликати блювання. При попаданні на шкіру декаборану швидко змити 

розведеним розчином аміаку. При попаданні всередину - велика кількість питва, промивання 

шлунка, викликати блювання. При опіках накласти асептичну пов'язку. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 405 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1361 ВУГІЛЛЯ або САЖА тваринного або рослинного походження 

1362 Сульфовугілля 

1362 ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ 

1363 КОПРА 

1364 Відходи волокнисті бавовняноочисних заводів 

1364 Відходи текстильні, промаслені 

1364 БАВОВНИ ВІДХОДИ, ПРОСОЧЕНІ МАСЛОМ 

1365 БАВОВНА ВОЛОГА 

1369 п-НІТРОЗОДИМЕТИЛАНІЛІН 

1374 БОРОШНО РИБНЕ (БОРОШНА ВІДХОДИ) НЕСТАБІЛІЗОВАНЕ 

1376 ЗАЛІЗА ОКСИД ВІДПРАЦЬОВАНИЙ або ЗАЛІЗО ГУБЧАСТЕ - ВІДХОДИ, 

одержані при очищенні кам'яновугільного газу 

1378 КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ ЗВОЛОЖЕНИЙ з видимим надлишком рідини 

1379 ПАПІР, ОБРОБЛЕНИЙ НЕНАСИЧЕНИМИ МАСЛАМИ, не повністю висушений 

(включаючи папір копіювальний) 

1384 НАТРІЮ ДИТІОНІТ (НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

1386 МАКУХА з масовою часткою олії більше 1,5% і вологи не більше 11% 

1854 БАРІЮ СПЛАВИ ПІРОФОРНІ 

1855 КАЛЬЦІЙ ПІРОФОРНИЙ або КАЛЬЦІЮ СПЛАВИ ПІРОФОРНІ 

1923 КАЛЬЦІЮ ДИТІОНІТ (КАЛЬЦІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

1929 КАЛІЮ ДИТІОНІТ (КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

1932 ЦИРКОНІЮ ВІДХОДИ 

2002 ЦЕЛУЛОЇДУ ВІДХОДИ 

2004 МАГНІЙДІАМІД 

2006 ПЛАСТМАСА НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ ОСНОВІ, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

2008 ЦИРКОНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ 

2009 ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді оброблених листів, штаб або змійовиків із дроту в 

бухтах 

2210 МАНЕБ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ, що містить не менше 60% манебу 

2217 МАКУХА з масовою часткою рослинної олії не більше 1,5% і вологи не більше 11% 

2318 НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД, що містить менше 25% кристалізаційної води 

2545 ГАФНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ 

2546 ТИТАН - ПОРОШОК СУХИЙ 

2793 СТРУЖКА, ОШУРКИ або ОБРІЗКИ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, схильні до самонагрівання 

2881 КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ СУХИЙ 

2940 9-ФОСФАБІЦИКЛОНОНАНИ (ЦИКЛООКТАДІЄНФОСФІНИ) 

3174 ТИТАНУ ДИСУЛЬФІД 

3254 ТРИБУТИЛФОСФАН 

3313 ПІГМЕНТИ ОРГАНІЧНІ, СХИЛЬНІ ДО САМОНАГРІВАННЯ 

3341 ТІОСЕЧОВИНИ ДІОКСИД 

3342 КСАНТОГЕНАТИ 

3497 МУКА КРИЛЬОВА 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали, гранули, пластини або 

волокна. Нерозчинні у воді, за винятком калію дитіоніту, натрію 

дитіоніту, натрію гідросульфіду. Кальцій і кальцію сплави, барію 

сплави, цирконій (порошок, сухий, відходи), натрію гідросульфід 

реагують із водою. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Пил утворює із повітрям 

вибухонебезпечні суміші. При горінні можуть виділяти токсичні 

гази.  

Кальцій і кальцію сплави, барію сплави, цирконій (порошок, сухий, 

відходи), натрію гідросульфід при взаємодії з водою виділяють 

займисті гази. 

Небезпека для людини Малотоксичні. Пил викликає подразнення. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом марки РПГ із патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, 

універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, 

зібрати в сухі ємкості. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі та протигазі. Гасити з 

максимальної відстані тонкорозпиленою водою зі змочувачем, 

повітряно-механічною й хімічною пінами, порошками. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і вивезти для утилізації з дотриманням заходів пожежної безпеки. Місце 

розсипу натрію дитіоніту ізолювати піском, промити великою кількістю води. Поверхні 

рухомого складу, території промити великою кількістю води, обробити мийними композиціями, 

лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіках - асептична 

пов'язка; викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 406 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1381 ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) ПІД ШАРОМ ВОДИ або У РОЗЧИНІ 

1381 ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) СУХИЙ 

1431 НАТРІЮ МЕТИЛАТ 

2441 ТИТАНУ ТРИХЛОРИД ПІРОФОРНИЙ або ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ СУМІШ 

ПІРОФОРНА 

2447 ФОСФОР БІЛИЙ, РОЗПЛАВЛЕНИЙ 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини, фосфор білий розплавлений і фосфор у розчині - 

рідини. Легкоплавкі (крім фосфору розплавленого). Леткі. Натрію 

метилат, титану трихлорид і його суміші розкладаються водою; 

фосфор не розчинний у воді, перевозиться під шаром води або в 

інертному газовому середовищі. Корозійні. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Швидко горять зі спалахом. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Горять із утворенням 

великої кількості диму і токсичних газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. Сильно подразнюють шкіру і слизові оболонки. 

I - кашель, першіння в горлі, задуха; II - біль у животі, блювання, 

пронос, запах часнику з рота, біль у серці, при попаданні фосфору 

всередину можливий летальний наслідок; III - почервоніння, 

хворобливість шкіри; IV - різь, сльозотеча. Викликають хімічний 

опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. При контакті з 

розплавленим білим фосфором можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патронами М, БКФ, Е. Промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички 

з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрову роботу в 

небезпечній зоні. Не торкатися до розсипаної або пролитої речовини. 

Розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, 

зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості. Зібраний фосфор 

зберігати під шаром води. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити з максимальної 

відстані повітряно-механічною піною, порошками. Охолоджувати 

ємкості водою з максимальної відстані. Організувати евакуацію 

людей з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати в ємкості, залити водою й вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Оброблену територію промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити водою; окремі місця протерти 

вологим дрантям. Поверхню території засипати порошками, які містять лужний компонент 

(вапняк, доломіт, сода), за винятком натрію метилату; промити великою кількістю води. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Слизові 

оболонки і шкіру промити великою кількістю води. При отруєннях білим і жовтим фосфором: 

лужне питво (2%-вий розчин питної соди). Забороняється давати молоко, касторове масло, 

рослинні та тваринні жири. При займанні гасити на шкірі водою. Одяг розрізати на місці 

горіння під струмом рідини. На обпечені місця накласти асептичну пов'язку. 
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Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1380 ПЕНТАБОРАН 

1411 ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД У ЕФІРІ  

1928 МЕТИЛМАГНІЙБРОМІД В ЕТИЛОВОМУ ЕФІРІ 

2965 ЕФІР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВИЙ 

3399 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

РІДКА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах. Низькокиплячі. Бурхливо 

реагують із водою. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор і 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. Можливий вибух при взаємодії з водою. При взаємодії 

з водою виділяють займисті гази (водень, вуглеводні). Горять із 

утворенням токсичних газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV 

- попаданні в очі. Пари пентаборану дуже токсичні. I,II - кашель, 

першіння в горлі, відчуття задухи, клекотливе дихання; III - 

почервоніння, виразка шкіри; IV - різь в очах, сльозотеча. При пожежі 

та вибухах можливі опіки й травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патроном А. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20.  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрову роботу в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Розливи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в сухі 

ємкості. Усунути течі з дотриманням запобіжних заходів. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 
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У разі пожежі Не використовувати воду! Не наближатися до палаючих ємкостей. 

Гасити з максимальної відстані порошками, повітряно-механічною 

піною. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати сухим піском, 

повітряно-механічною піною; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Речовину відкачати з низин з дотриманням заходів пожежної безпеки. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі ємкості і вивезти для утилізації, 

дотримуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Оброблену територію промити з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого 

складу промити мийними композиціями; обробити лужним розчином (вапняним молоком, 

розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, положення напівсидячи, тепло, 

чистий одяг. Промивання шкірних покривів водою з милом. Слизові оболонки і очі промити 

водою. При попаданні всередину триізобутилалюмінію - пити ковтками олію. При опіках - 

асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 408 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1360 КАЛЬЦІЮ ФОСФІД  

1394 АЛЮМІНІЮ КАРБІД 

1395 АЛЮМІНІЙ - ФЕРОСИЛІЦІЙ - ПОРОШОК  

1397 АЛЮМІНІЮ ФОСФІД 

1402 КАЛЬЦІЮ КАРБІД 

1403 КАЛЬЦІЮ ЦІАНАМІД з масовою часткою карбіду кальцію більше 0,1% 

1404 КАЛЬЦІЮ ГІДРИД 

1405 КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД 

1408 ФЕРОСИЛІЦІЙ з масовою часткою кремнію не менше 30%, але менше 90% 

1419 МАГНІЮ-АЛЮМІНІЮ ФОСФІД 

1432 НАТРІЮ ФОСФІД  

1433 ОЛОВА ФОСФІДИ 

1714 ЦИНКУ ФОСФІД 

2011 МАГНІЮ ФОСФІД 

2012 КАЛІЮ ФОСФІД 

2013 СТРОНЦІЮ ФОСФІД 

2844 КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ СИЛІКАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Нелеткі. Бурхливо 

реагують із водою. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі, за винятком кальцію-марганцю-силіциду, кальцію 

ціанаміду і феросиліцію. Кальцію ціанамід горить із утворенням 

токсичних газів (оксидів азоту, ціану). При взаємодії з водою 

виділяють займисті гази та велику кількість тепла. Деякі гази 

(фосфіни, силани) на повітрі самозаймаються. Гази утворюють із 

повітрям вибухонебезпечні суміші. При попаданні води в ємкості 

можливі вибухи. 
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Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - нежить, кашель, відчуття задухи, переривчасте дихання, 

можливі набряк легень, сильний загрудний біль, жар, непритомність; 

III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, різь в очах, сльозотеча. 

При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном В. Промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання води в ємкість і 

на вантаж. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Розсипи засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в 

сухі ємкості та герметично закрити. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Гасити тільки порошковими сполуками. 

При горінні організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку 

руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху металеву ємкість; герметично закрити і 

відправити для утилізації з дотриманням заходів пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати 

сухим піском. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, обробити 

слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, горизонтальне положення, нижні 

кінцівки підняти, тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою. При попаданні всередину - дати 

пити молоко, після цього викликати блювання. Очі промивати струменем холодної води не 

менше 15 хвилин при широко розкритих повіках. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 409 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1340 ФОСФОРУ ПЕНТАСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 

1382 КАЛІЮ СУЛЬФІД з масовою часткою кристалізаційної води менше 30% 

1385 НАТРІЮ СУЛЬФІД з масовою часткою кристалізаційної води менше 30% 
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1391 Позицію виключено 

1391 МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ 

ДИСПЕРГОВАНИЙ 

1396 АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ 

1398 АЛЮМІНІЮ СИЛІЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ 

1400 БАРІЙ 

1401 КАЛЬЦІЙ 

1407 ЦЕЗІЙ 

1410 ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД 

1413 ЛІТІЮ БОРГІДРИД 

1414 ЛІТІЮ ГІДРИД 

1415 ЛІТІЙ 

1417 ЛІТІЮ СИЛІЦИД  

1418 МАГНІЙ - ПОРОШОК або МАГНІЮ СПЛАВИ - ПОРОШОК 

1420 КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ  

1422 КАЛІЮ - НАТРІЮ СПЛАВИ РІДКІ 

1423 РУБІДІЙ 

1426 НАТРІЮ БОРГІДРИД 

1427 НАТРІЮ ГІДРИД 

1428 НАТРІЙ 

1435 ШЛАК ЦИНКОВИЙ 

1436 ЦИНК - ПОРОШОК або ЦИНК - ПИЛ 

1437 ЦИРКОНІЮ ГІДРИД 

1870 КАЛІЮ БОРГІДРИД 

1871 ТИТАНУ ГІДРИД 

2010 МАГНІЮ ГІДРИД 

2257 КАЛІЙ 

2463 АЛЮМІНІЮ ГІДРИД 

2624 МАГНІЮ СИЛІЦИД 

2805 ЛІТІЮ ГІДРИД - ПЛАВ ТВЕРДИЙ 

2806 ЛІТІЮ НІТРИД 

2830 ЛІТІЙ-ФЕРОСИЛІЦІЙ 

2835 НАТРІЮ АЛЮМОГІДРИД 

2870 АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД 

2870 АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД У ПРИСТРОЯХ 

2950 МАГНІЙ У ГРАНУЛАХ ПОКРИТИХ, розмір часток не менше 149 мікронів 

2968 МАНЕБ СТАБІЛІЗОВАНИЙ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ проти 

самонагрівання 

3078 ЦЕРІЙ - стружка або дрібний порошок 

3170 АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ 

ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ 

3396 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

ТВЕРДА 

3398 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

РІДКА 

3403 КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ ТВЕРДІ 

3404 КАЛІЮ-НАТРІЮ СПЛАВИ ТВЕРДІ 

3482 МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ 

ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини, порошок, кристали або гранули. Нелеткі, крім 

фосфору пентасульфіду. Бурхливо реагують із водою. Забруднюють 

водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Можливе самозаймання на повітрі і в атмосфері хлору. 

Займаються від іскор та полум'я. Магній згоряє у вологому 

середовищі з вибухом. При взаємодії з водою виділяють займисті 

гази і велику кількість тепла. Деякі гази (водень, силани) на повітрі 

самозаймаються. Гази і пил утворюють із повітрям вибухонебезпечні 

суміші. При попаданні води в ємкості можливі вибухи. Горять із 

утворенням токсичних газів і аерозолів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, клекотливе 

дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, різь в очах, 

сльозотеча. Калій, літій, натрій, рубідій, цезій і їхні сплави при 

контакті з вологою шкірою викликають хімічний опік. При пожежі та 

вибухах можливі термічні і хімічні опіки, травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном А. Промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор РПГ-67 з патроном В, фільтрувальний 

респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання води в ємкість і 

на вантаж. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Розсипи засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в 

сухі ємкості і герметично закрити. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Гасити тільки порошковими сполуками. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху металеву ємкість; герметично закрити і 

відправити для утилізації з дотриманням заходів пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати 

сухим піском. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, обробити 

слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Викликати 

блювання. Приймати активоване вугілля. Рослинне масло ковтками. Шкіру промити водою. 

Зробити примочки з міцного чаю. Очі негайно промити струменем води протягом 15 - 30 

хвилин при широко розкритих повіках. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 410 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2623 ПРИСТРІЙ ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДИЙ, що містить легкозаймисту рідину 

3175 РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ або РЕЧОВИН ТВЕРДИХ СУМІШІ (ТАКІ, ЯК ПРЕПАРАТИ 

ТА ВІДХОДИ), ЩО МІСТЯТЬ ЛЕГКОЗАЙМИСТУ РІДИНУ, Н.З.К., з 

температурою спалаху не більше 60° C 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Вироби, які містять рідини. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. При нагріванні 

виділяють горючі гази. При горінні можуть утворювати токсичні 

гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - запаморочення, нудота, можливе блювання, непритомність; 

III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або 

вдихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, 

універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної або пролитої речовини. 

Розсипи та розливи засипати піском або іншим інертним матеріалом, 

зібрати в сухі ємкості. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною 

піною. Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи змочити водою, зібрати в ємкості і відправити для утилізації з дотриманням заходів 

пожежної безпеки. Місце розсипу і розливу ізолювати піском, промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 411 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3176 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА РОЗПЛАВЛЕНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини, розплави твердих речовин. Під час перевезення може 

перебувати в гарячому стані. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. При горінні можуть 

утворювати токсичні гази і пари. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - слабкість, запаморочення, можливі нудота, непритомність; 

III, IV - термічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним 

респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Розливи засипати 

піском або іншим інертним матеріалом, зібрати в сухі ємкості. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною 

піною. Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу ізолювати піском, обвалувати. Розливи зібрати в ємкості і відправити для 

утилізації з дотриманням заходів пожежної безпеки. Промити великою кількістю води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 413 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2926 ТВЕРДА РЕЧОВИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3179 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. Горять із утворенням 

великої кількості диму і токсичних газів. Пил і пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - слабкість, головний біль, задуха, серцебиття, нудота, шкірні 

покриви синюшні, судоми, непритомність; III, IV - почервоніння, 

набряк, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки і керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною і 

хімічною пінами, порошками. При неможливості припинити горіння 

або знизити його інтенсивність покинути небезпечну зону. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи змочити водою; зібрати в ємкості та відправити для утилізації з додержанням заходів 

пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з дотриманням 

заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого 

складу, території промити мийними композиціями; обробити лужним розчином (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди). Поверхню території (окремі осередки) випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою з милом. У разі попадання всередину - велика 

кількість питва, промивання шлунка, викликати блювання. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 414 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2925 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3180 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини, низькоплавкі. Порошок, кристали або гранули. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. Горять із утворенням 

великої кількості диму і токсичних газів. Пил і пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - слабкість, головний біль, задуха, серцебиття, нудота, шкірні 

покриви синюшні, судоми, непритомність; III, IV - почервоніння, 

набряк, різь, біль. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. 

При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки і керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М і дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом марки РПГ, промисловим протигазом малого габариту 

ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

сухі, захищені від корозії ємкості, герметично закрити. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною і 

хімічною пінами, порошками. При неможливості припинити горіння 

або знизити його інтенсивність покинути небезпечну зону. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи змочити водою; зібрати в захищені від корозії ємкості і відправити для утилізації з 

дотриманням пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю 

води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з 

дотриманням заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні 

рухомого складу, території промити мийними композиціями. Поверхню території (окремі 

осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою з милом. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 415 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1373 ВОЛОКНА чи ТКАНИНИ ТВАРИННОГО, або РОСЛИННОГО, або 

СИНТЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ, Н.З.К., просочені маслом 

1383 МЕТАЛ ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К., або СПЛАВ ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К. 

2846 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3088 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3189 ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ, СХИЛЬНИЙ ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

3190 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3190 Лазур залізна 

3190 Позицію виключено 

3200 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3222 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B 

3224 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C 

3224 2,2'-Азоді (ізобутиронітрил) у вигляді пасти на основі води з концентрацією не більше 

50% 

3224 Діазодиметиланілін 

3224 Діазодіетиланілін 

3224 Порофор ЧХЗ-5 

3226 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D 

3228 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E 

3230 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F 

3391 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА ТВЕРДА 

3400 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали, гранули, пластини або волокна.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Пил утворює із повітрям 

вибухонебезпечні суміші. При горінні можуть утворювати токсичні 

гази. 

Небезпека для людини Малотоксичні. Пил викликає подразнення. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Рорзсипи 

огородити грунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

сухі ємкості. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і респіраторі. Охолоджувати 

ємкості водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної 

відстані тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-

механічною і хімічною пінами. Організувати евакуацію людей з 

сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і вивезти для утилізації з додерженням заходів пожежної безпеки. Поверхні 

рухомого складу, території промити великою кількістю води, обробити мийними композиціями, 

слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична 

пов'язка; викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 416 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3128 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3128 Трипропілбор 

3191 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Можуть займатися від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. При горінні можуть утворювати токсичні гази. Пил і 

пари можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. Подразнюють шкіру і слизові оболонки. I - кашель, першіння в 

горлі, задуха; III - почервоніння, хворобливість шкіри; IV - різь, 

сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною 

піною, порошками. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати в ємкості, залити водою і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту, оброблену територію промити водою. Поверхні рухомого 

складу промити водою; окремі місця протерти вологим дрантям. Поверхню території промити 

великою кількістю води. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Слизові оболонки і шкіру промити великою кількістю води. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 417 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3126 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3192 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали, гранули. Корозійні. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. При горінні можуть утворювати токсичні гази. Пил і 

пари можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. 
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Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. Сильно подразнюють шкіру і слизові оболонки. I - кашель, 

першіння в горлі; III - почервоніння, хворобливість шкіри; IV - різь, 

сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом марки РПГ, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним 

респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

захищені від корозії ємкості, герметично закрити. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною 

піною, порошками. Організувати евакуацію людей сусідніх будівель 

з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати в захищені від корозії ємкості і відправити для утилізації з дотриманням 

заходів пожежної безпеки. Поверхні рухомого складу, території промити великою кількістю 

води. Випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води, ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Слизові оболонки і шкіру промити великою кількістю води. При займанні 

гасити на шкірі водою. Одяг розрізати на місці горіння під струмом рідини. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 418 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3205 АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНОНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, Н.З.К. 

3206 АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, СХИЛЬНІ ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Під дією води і при нагріванні розкладаються. 

Корозійні при зволоженні. Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Знову займаються 

після гасіння. Пари і пил утворюють із повітрям вибухонебезпечні 

суміші. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. Сильно подразнюють шкіру і слизові оболонки. I - кашель, 

першіння в горлі; III - почервоніння, хворобливість шкіри; IV - різь, 

сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки і керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані повітряно-

механічною піною, порошками. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху металеву ємкість; герметично закрити і 

відправити для утилізації з дотриманням заходів пожежної безпеки. Поверхню території 

промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити 

великою кількістю води, обробити слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Слизові 

оболонки і шкіру промити великою кількістю води. При займанні гасити на шкірі водою. При 

опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 419 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3393 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, 

ТВЕРДА 

3394 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, РІДКА 

3394 Триізобутилалюміній 

3397 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді речовини. Бурхливо реагують із водою. Пари важчі 

за повітря, збираються в низинах, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. Можливий вибух при взаємодії з водою. При горінні 

можуть утворювати токсичні гази. Пил і пари можуть утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. При взаємодії з водою виділяють 

займисті гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. Пари сильно подразнюють шкіру і слизові 

оболонки. I, II - кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, 

клекотливе дихання, можливий набряк легенів; III - почервоніння, 

виразка шкіри; IV - різь в очах, сльозотеча. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1. При 

займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної речовини. 

Розливи і розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в сухі ємкості. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Не наближатися до палаючих ємкостей. 

Гасити з максимальної відстані порошками. Організувати евакуацію 

людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати сухим піском, 

повітряно-механічною піною; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Речовину відкачати з низин з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі ємкості і вивезти для утилізації, 

додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Оброблену територію промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні 

рухомого складу промити мийними композиціями; обробити лужним розчином (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі та шкіру 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 421 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1389 АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ РІДКА 

1390 АМІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ 

1390 Калію амід 

1390 Літію амід 

1390 Натрію амід 

1392 АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ РІДКА 

1393 Кальцію сплави 

1393 ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ, Н.З.К. 

1409 ГІДРИДИ МЕТАЛІВ, ЩО РЕАГУЮТЬ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

1409 Калію гідрид 

1421 ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ РІДКИЙ, Н.З.К. 

2813 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

2813 Каталізатор ЦН 

2813 Натрію сплави 

3148 РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

3208 РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

3395 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТВЕРДА 

3401 АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ТВЕРДА 

3402 АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ТВЕРДА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді речовини. Бурхливо реагують із водою. 

Забруднюють водойми. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор та полум'я. При взаємодії з водою 

можливе виділення займистих газів і великої кількості тепла. Деякі 

гази на повітрі самозаймаються. Гази і пил утворюють із повітрям 

вибухонебезпечні суміші. При попаданні води в ємкості можливі 

вибухи. Горять із утворенням токсичних газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, клекотливе 

дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, різь в очах, 

сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної речовини. 

Розсипи і розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати 

попадання води в ємкість і на вантаж. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Розсипи і розливи 

засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в сухі ємкості і 

герметично закрити. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Гасити тільки порошковими сполуками. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху металеву ємкість, розливи відкачати в сухі 

металеві ємкості; ємкості герметично закрити і відправити для утилізації з дотриманням заходів 

пожежної безпеки. Місце розсипу та розливу ізолювати сухим піском. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу 

промити великою кількістю води, обробити слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 422 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3130 РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Бурхливо реагують із водою. Забруднюють водоймища. 

Пари важчі за повітря, збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Можуть займатися від іскор та полум'я. 

При взаємодії з водою виділяють займисті гази і велику кількість 

тепла, можливе утворення токсичних газів. Деякі гази на повітрі 

самозаймаються. Гази можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. При попаданні води в ємкості можливі 

вибухи. При горінні можуть утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, переривчасте 

дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, різь в очах, 

сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

 422 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 259 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну суху 

ємкість. Не допускати попадання води в ємкість і на вантаж. 

Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним 

матеріалом, зібрати в сухі ємкості та герметично закрити. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Не використовувати воду! 

Гасити тільки порошковими сполуками. Ємкості охолоджувати 

водою, не допускаючи попадання в них води. Гази, які утворюються 

при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати з низин з додержанням запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати 

піском і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту 

із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місце зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, 

промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити 

великою кількістю води. Викликати фахівців відправника вантажу для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Приймати активоване вугілля. Очі і шкіру промити водою. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 423 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3131 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини, порошок, кристали або гранули. Бурхливо 

реагують із водою. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Можуть займатися від іскор та полум'я. 

При взаємодії з водою виділяють горючі гази і велику кількість 

тепла. Деякі гази на повітрі самозаймаються. Гази і пил утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. При попаданні води в ємкості 

можливі вибухи. При горінні можуть утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, клекотливе 

дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, різь в очах, 

сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором 

"Снежок-КУ-М". 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання води в ємкість 

і на вантаж. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. Розсипи засипати сухим інертним матеріалом, 

зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості і герметично закрити. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Гасити тільки порошковими сполуками. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху, захищену від корозії ємкість; герметично 

закрити і відправити для утилізації з додержанням заходів безпеки. Місце розсипу ізолювати 

сухим піском. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 424 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2845 РІДИНА ПІРОФОРНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3183 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3186 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3194 РІДИНА ПІРОФОРНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3221 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B 

3223 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C 

3225 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D 

3227 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E 

3229 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F 

3392 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА РІДКА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Пари важчі за повітря, накопичуються в низинах, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Пари можуть утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. При горінні можуть утворювати 

токсичні гази. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі; III, IV - почервоніння, сльозотеча. 

При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки і керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом малого 

габариту ПФМ-1. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Триматися 

навітряного боку. Уникати низин. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Протоки 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

сухі ємкості. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі. Гасити з максимальної 

відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною 

пінами. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати сухим піском, 

повітряно - механічною піною; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі ємкості і вивести для 

утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Поверхні рухомого складу, території промити великою кількістю води, обробити 

мийними композиціями, лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична 

пов'язка; викликати швидку медичну допомогу. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 425 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3185 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3188 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Пари важчі за повітря, збираються в низинах, підвалах, 

тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. Пари можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. При горінні можуть утворювати токсичні 

гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі; III - почервоніння, виразка 

шкіри; IV - різь в очах, сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. 

Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1. При 

займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20.  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу.  

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Розливи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати 

в сухі, захищені від корозії ємкості. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами, 

порошковими сполуками. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати сухим піском, 

повітряно-механічною піною; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі, захищені від корозії 

ємкості і вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями. Поверхню 

території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт 

переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 426 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3184 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3187 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Пари важчі за повітря, збираються в низинах, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Легко займаються від іскор та 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. Пари можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні 

суміші. При горінні утворюють токсичні гази і пари. 
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Небезпека для 

людини 

Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. Пари сильно подразнювальні. I - кашель, першіння в горлі, 

відчуття задухи, нудота, блювання; III - почервоніння, виразка шкіри; 

IV - різь в очах, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки і керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1. При 

займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Розливи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

сухі ємкості. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною 

піною, порошками. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати сухим піском, 

повітряно-механічною піною; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі ємкості і вивезти для 

утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями. Поверхню території 

(окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 427 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3209 РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді речовини. Бурхливо реагують із водою. 

Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Можливе самозаймання на повітрі. Займаються від іскор та 

полум'я. При взаємодії з водою виділяють горючі гази і велику 

кількість тепла. Деякі гази на повітрі самозаймаються. Гази 

утворюють із повітрям вибухонебезпечні суміші. При попаданні води 

в ємкості можливі вибухи. При горінні можуть утворювати токсичні 

гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, клекотливе 

дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, різь в очах, 

сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20.  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу.  

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної або пролитої речовини. 

Розсипи та розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати 

попадання води в ємкість і на вантаж. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Розсипи і розливи 

засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в сухі ємкості і 

герметично закрити. Невеликі витоки промити великою кількістю 

води. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Гасити тільки порошковими сполуками. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху металеву ємкість; герметично закрити і 

відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати 

сухим піском. Місце розливу ізолювати піском; обвалувати і не допускати попадання речовини 

в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, обробити 

слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 428 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3129 РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Бурхливо реагують із водою. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. 

Забруднюють водоймища.  

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Можуть займатися від іскор та полум'я. 

Пари можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. При 

взаємодії з водою виділяють займисті гази і велику кількість тепла. 

При попаданні води в ємкості можливі вибухи. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I- кашель, розлад дихання, нудота, блювання; III, IV - різь, 

почервоніння, біль. Пари діють сильно подразнювально. Хімічний 

опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу.  

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну суху, 

захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Засипати сухим інертним матеріалом. Зібрати в сухі ємкості. 

Невеликі витоки промити великою кількістю води. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Не наближатися до палаючих ємкостей. 

Дати можливість догоріти. Гасити порошками з максимальної 

відстані. Не допускати попадання води в ємкості. Організувати 

евакуацію людей з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце витоку ізолювати піском; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Речовину відкачати з низин з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості, і 

вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту. Промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого 

складу промити великою кількістю води, мийними композиціями. Випалити при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 429 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3134 Барію гідрид 

3134 Барію сплави непірофорні тверді токсичні, що небезпечно реагують із водою 

3134 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Бурхливо 

реагують із водою. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Можуть займатися від іскор та полум'я. 

При взаємодії з водою виділяють горючі гази і велику кількості 

тепла, можливе утворення токсичних газів. Деякі гази на повітрі 

самозаймаються. Пил може утворювати з повітрям вибухонебезпечні 

суміші. При попаданні води в ємкості можливі вибухи. При горінні 

можуть утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - нежить, кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, 

переривчасте дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, 

різь в очах, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання води в ємкість і 

на вантаж. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Розсипи засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в 

сухі ємкості та герметично закрити. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Гасити тільки порошковими сполуками. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. Гази, які утворюються 

при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою водою, не 

допускаючи попадання на вантаж води. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху металеву ємкість з додержанням запобіжних 

заходів; герметично закрити. Місце розсипу ізолювати сухим піском. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу 

промити великою кількістю води. Викликати фахівців відправника вантажу для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Приймати активоване вугілля. Очі і шкіру промити водою. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 430 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3292 БАТАРЕЇ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ, або ЕЛЕМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ 

3476 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять речовини, які реагують з водою 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять корозійні тверді речовини, а також речовини, що 

реагують з водою. Вироби нерозчинні у воді. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. 

Небезпека для людини Тверді речовини викликають хімічний опік. Небезпечні при: III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через неушкоджену 

шкіру. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із 

промисловим протигазом з патроном В, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний 

захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Відкоригувати 

вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У 

небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим надати 

першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до зруйнованих виробів, розлитих і 

розсипаних речовин. Розливи та розсипи засипати сухим інертним 

матеріалом, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Гасити тільки порошковими сполуками. 

Організувати евакуацію людей із сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. Гази, які утворюються 

при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою водою, не 

допускаючи потрапляння на вантаж води. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Засипати інертним матеріалом. Розсипи зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з 

додержанням запобіжних заходів. Розливи і поверхні зруйнованих виробів обробити слабким 

розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі, шкіру та 

слизові оболонки промити великою кількістю води. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 431 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1183 ЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 

1242 МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 

1295 ТРИХЛОРСИЛАН 

2988 Фенілхлорсилан 

2988 ХЛОРСИЛАНИ, ЩО РЕАГУЮТЬ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, 

Н.З.К. 

2988 Етилхлорсилан 

2988 Диметилхлорсилан 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Дратівливий різкий запах. Низькокиплячі або помірно 

киплячі. На повітрі димлять. Важчі за воду. Реагують із водою з 

вибухом. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низинах, 

підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. Можуть займатися 

від нагрітих стінок ємкості. Пари утворюють із повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Вибухають у контакті з водою. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків 

можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші. Горять із 

утворенням токсичних газів (фосгену, хлороводню). Над поверхнею 

розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів при 

температурах навколишнього середовища вище -18° С, а для рідин, 

вказаних символом (*), - нижче -18° C. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. Пари мають сильну подразнювальну дію. I - кашель, розлад 

дихання, нежить; III, IV - різь, почервоніння, біль. Хімічний опік. 

Діють через неушкоджену шкіру. При взаємодії з водою утворюється 

токсичний газ. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрову роботу в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну суху, 

захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Засипати сухим інертним матеріалом. Зібрати в сухі ємкості. 

Невеликі витоки промити великою кількістю води. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Дати можливість догоріти. 

Гасити порошками з максимальної відстані. Не використовувати 

воду! Не допускати попадання води в ємкості. Організувати 

евакуацію людей з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу ізолювати піском; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. При знижених температурах повітря речовину відкачати з низин з додержанням заходів 

пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в ємкості і 

вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту. Промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого 

складу промити великою кількістю води, мийними композиціями, слабким лужним розчином 

(вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Поверхню території (окремі осередки) 

засипати порошками, які містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода). Випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

горизонтальне положення постраждалого, тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити 

водою. Давати пити ковтками олію, молоко, сирі яйця. При печінні ураженої ділянки - холодні 

примочки. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 501 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1438 АЛЮМІНІЮ НІТРАТ 

1439 АМОНІЮ ДИХРОМАТ 

1442 АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ 

1444 АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

1450 БРОМАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

1451 ЦЕЗІЮ НІТРАТ 

1452 КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТ 

1453 КАЛЬЦІЮ ХЛОРИТ 

1454 КАЛЬЦІЮ НІТРАТ 
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1455 КАЛЬЦІЮ ПЕРХЛОРАТ 

1456 КАЛЬЦІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

1458 ХЛОРАТУ ТА БОРАТУ СУМІШ 

1459 ХЛОРАТУ ТА МАГНІЮ ХЛОРИДУ СУМІШ 

1461 ХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

1462 ХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

1465 ДИДИМУ НІТРАТ 

1466 ЗАЛІЗА НІТРАТ 

1467 ГУАНІДИНУ НІТРАТ  

1471 ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ 

1473 МАГНІЮ БРОМАТ 

1474 МАГНІЮ НІТРАТ 

1475 МАГНІЮ ПЕРХЛОРАТ 

1477 Вісмуту (III) нітрат 

1477 НІТРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

1479 Амонію хромат 

1479 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

1479 Гексахлормеламін флегматизований 

1479 Дихлораміни 

1479 Марганцю (IV) оксид  

1481 ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

1482 ПЕРМАНГАНАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

1484 КАЛІЮ БРОМАТ 

1485 КАЛІЮ ХЛОРАТ 

1486 КАЛІЮ НІТРАТ 

1487 КАЛІЮ НІТРАТУ ТА НАТРІЮ НІТРИТУ СУМІШ 

1488 КАЛІЮ НІТРИТ 

1489 КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ 

1490 КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

1492 КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

1493 СРІБЛА НІТРАТ 

1494 НАТРІЮ БРОМАТ 

1495 НАТРІЮ ХЛОРАТ 

1496 НАТРІЮ ХЛОРИТ 

1498 НАТРІЮ НІТРАТ 

1499 НАТРІЮ НІТРАТУ ТА КАЛІЮ НІТРАТУ СУМІШ 

1502 НАТРІЮ ПЕРХЛОРАТ 

1503 НАТРІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

1505 НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

1506 СТРОНЦІЮ ХЛОРАТ 

1507 СТРОНЦІЮ НІТРАТ 

1508 СТРОНЦІЮ ПЕРХЛОРАТ 

1512 ЦИНКУ-АМОНІЮ НІТРИТ 

1513 ЦИНКУ ХЛОРАТ 

1514 ЦИНКУ НІТРАТ 

1515 ЦИНКУ ПЕРМАНГАНАТ 

1748 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, 

що містить більше 39% активного хлору (8,8% активного кисню) 

1872 СВИНЦЮ ДІОКСИД 

2067 ДОБРИВО АМІАЧНО - НІТРАТНЕ 

2208 Вапно хлорне 

2208 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 10%, але не більше 
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39% активного хлору 

2465 КИСЛОТА ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА або КИСЛОТИ 

ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВОЇ СОЛІ 

2468 КИСЛОТА ТРИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА 

2469 ЦИНКУ БРОМАТ 

2627 НІТРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

2720 ХРОМУ (III) НІТРАТ 

2721 МІДІ (III) ХЛОРАТ 

2722 ЛІТІЮ НІТРАТ 

2723 МАГНІЮ ХЛОРАТ 

2724 МАРГАНЦЮ (ii) НІТРАТ 

2725 НІКЕЛЮ (ii) НІТРАТ 

2726 НІКЕЛЮ (II) НІТРИТ 

2728 ЦИРКОНІЮ НІТРАТ 

2880 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТИРОВАНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ 

ГІДРАТИРОВАНА СУМІШ із вмістом води не менше 5,5%, але не більше 16% 

3212 ГІПОХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

3215 ПЕРСУЛЬФАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

3247 НАТРІЮ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНИЙ 

3377 НАТРІЮ ПЕРБОРАТУ МОНОГІДРАТ 

3378 НАТРІЮ КАРБОНАТУ ПЕРОКСИГІДРАТ 

3407 ХЛОРАТУ ТА МАГНІЮ ХЛОРИДУ СУМІШІ - РОЗЧИН 

3485 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ 

СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 39% активного хлору (8,8% 

активного кисню) 

3486 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 10%, 

але не більше 39% активного хлору 

3487 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ 

ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 

5,5%, але не більше 16% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Розчинні у воді, за 

винятком свинцю діоксиду, гексохлормеламіну та дихлорамінів, 

марганцю (IV) оксиду, або реагують із водою. Сильні окислювачі. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі або важкогорючі. Займають горючі речовини. При 

нагріванні та детонації можливе розкладання з вибухом. При 

нагріванні розкладаються з утворенням кисню, що сприяє як 

виникненню горіння, так і швидкому розвитку пожежі. Горять із 

утворенням токсичних газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. Пил діє подразнювально. Хімічний опік. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном КД. Промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний протигазовий респіратор РПГ із патроном КД, 

фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор "Снежок-КУ-М". 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати контакту з 

нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. При розсипі 

срібла нітрату викликати фахівців відправника вантажу 

(вантажоодержувача). 

У разі пожежі Гасити горючі суміші тонкорозпиленою водою зі змочувачем, 

пінами, порошками з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Обробити 30% розчином 

пероксиду водню (гексохломеламін, дихлораміни). Не допускати зіткнення речовини, 

промивних вод з нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого 

складу промити великою кількістю води, мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру 

промити великою кількістю води. Уражені очі негайно промити струменем холодної води 10 - 

30 хвилин при широко розкритих повіках з наступною госпіталізацією в офтальмологічне 

відділення. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 502 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1463 ХРОМУ ТРИОКСИД БЕЗВОДНИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверда речовина. Червоно-коричневі кристали або гранули. Нелетка, 

без запаху, розчинна у воді, гігроспічна, сильний окислювач. 

Забруднює водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горить. Займає горючі речовини. При нагріванні розкладається з 

утворенням кисню, що сприяє як виникненню горіння, так і 

швидкому розвитку пожежі і вибуху. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, утруднене дихання, відчуття задухи, біль у 

грудях, носові кровотечі; III - набряк, біль, почервоніння, виразки; IV 

- біль, сльозотеча, світлобоязнь. Пил діє подразнювально. Хімічний 

опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном Аф, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. У зону аварії входити в 

захисних засобах. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в захищені від корозії ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Не допускати контакту з нафтопродуктами та іншими 

горючими матеріалами. 

У разі пожежі Гасити горючі суміші тонкорозпиленою водою зі змочувачем, 

пінами, порошками з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Не допускати зіткнення речовини, 

промивних вод з нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого 

складу промити великою кількістю води, мийними композиціями; обробити лужним розчином 

(вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, запобігання 

переохолодженню, чистий одяг. Очі та шкіру промити великою кількістю води протягом 15 - 20 

хвилин. Велика кількість води, молока. Викликати блювання. Потім дати яєчне молоко (4 - 5 

сирих яєць на 0,5 л молока), палену магнезію або активоване вугілля (по 2 столові ложки). 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 503 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1445 БАРІЮ ХЛОРАТ ТВЕРДИЙ 

1446 БАРІЮ НІТРАТ 

1447 БАРІЮ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДИЙ 

1448 БАРІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

1449 БАРІЮ ПЕРОКСИД 

1469 СВИНЦЮ НІТРАТ 

1470 СВИНЦЮ ПЕРХЛОРАТ 

1500 НАТРІЮ НІТРИТ 

2464 БЕРИЛІЮ НІТРАТ 
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2573 ТАЛІЮ (I) ХЛОРАТ 

2719 БАРІЮ БРОМАТ 

2741 БАРІЮ ГІПОХЛОРИТ, що містить більше 22% активного хлору 

3087 Барію дихромат  

3087 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

3087 Калію дихромат  

3087 Міді дихромат 

3087 Цинку дихромат 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Безбарвні, барію 

бромат і берилію нітрат - жовтуватого кольору. Кристали барію 

пероксиду, берилію нітрату і свинцю перхлорату розпливаються на 

повітрі. Розчинні у воді. Сильні окислювачі. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Займають горючі речовини. При пожежі виділяють 

токсичні гази і пари. При нагріванні та детонації можливе 

розкладання з вибухом. При нагріванні розкладаються з утворенням 

кисню, що сприяє як виникненню горіння, так і швидкому розвитку 

пожежі. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, утруднене дихання, відчуття задухи, біль у 

грудях, носові кровотечі; III - набряк, біль, почервоніння, виразки; IV 

- біль, сльозотеча, світлобоязнь. Пил діє подразнювально. Хімічний 

опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном Аф, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в ємкості. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не 

допускати контакту з нафтопродуктами та іншими горючими 

матеріалами. 

У разі пожежі Гасити горючі суміші тонкорозпиленою водою зі змочувачем, 

пінами, порошками з максимальної відстані. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів, пилу використовувати розпилену воду. Розсипи 

зібрати і відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розсипу 

ізолювати піском, промити великою кількістю води. Не допускати зіткнення речовини, 

промивних вод з нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого 

складу промити великою кількістю води, мийними композиціями; обробити лужним розчином 

(вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, запобігання 

переохолодженню, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При попаданні всередину - 

викликати блювання. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 504 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1745 БРОМУ ПЕНТАФТОРИД 

1746 БРОМУ ТРИФТОРИД 

2495 ЙОДУ ПЕНТАФТОРИД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Помірно киплячі. Малолеткі. При взаємодії з 

водою виділяють токсичний газ - фтороводень. Сильні окислювачі. 

Корозійні для більшості металів. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горять. Займають горючі речовини. Розкладаються водою з 

вибухом. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - кашель, першіння в горлі, утруднене дихання; III- 

почервоніння, біль, набряк; IV - сльозотеча, спазм повік, 

почервоніння. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патроном А, респіратором РУ-60М. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Не торкатися пролитої речовини. 

Розливи огородити ґрунтовим валом. Не допускати потрапляння 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати 

потрапляння води в ємкості. Не допускати контакту з 

нафтопродуктами, горючими матеріалами і металами. 

У разі пожежі Не горить. Не використовувати воду! 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин. 

Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною; обвалувати і не допускати 

попадання речовини в поверхневі води, зіткнення з нафтопродуктами, маслами. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням 

запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з 

контрольною (провокаційною) метою. Невеликі витоки засипати порошками, що містять 

лужний компонент (вапняк, доломіт, сода); промити великою кількістю води. Поверхні 

рухомого складу промити великою кількістю води, мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі та слизові оболонки промивати водою не менше 15 хвилин. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 505 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1873 КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою кислоти більше 50%, але не більше 72% 

2014 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить не менше 20%, але не більше 

60% пероксиду водню (стабілізований, якщо необхідно) 

2015 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 

70% пероксиду водню 

2015 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 

60% і не більше 70% пероксиду водню 

2426 АМОНІЮ НІТРАТ РІДКИЙ, гарячий концентрований розчин, концентрації більше 

80%, але не більше 93% 

2427  КАЛІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

2428 НАТРІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

2429 КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

2626 КИСЛОТИ ХЛОРНУВАТОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить хлорнуватої кислоти не 

більше10% 

2984 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить не менше 8%, але менше 

20% пероксиду водню (стабілізований, якщо необхідно) 

3149 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ТА КИСЛОТИ НАДОЦТОВОЇ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА з 

кислотою(кислотами), водою та не більше 5% надоцтової кислоти 

3375 АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ, або СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина 

для бризантних вибухових речовин, рідка 

3375 АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ, або СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина 

для бризантних вибухових речовин, тверда 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини, емульсії, гелі або суспензії. Безбарвні. Помірно киплячі. 

Малолеткі. Сильні окислювачі. Корозійні для більшості металів. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горять. Займають горючі речовини. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. При нагріванні розкладаються з утворенням кисню, 

що сприяє як виникненню горіння, так і швидкому розвитку пожежі. 

Амонію нітрат у сухому вигляді здатний до вибухового 

перетворення. Кислота хлорна - вибухонебезпечна. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - попаданні всередину, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - кашель, першіння в 

горлі, сльозотеча; II - біль при ковтанні, у стравоході, у животі, 

блювання; III - утворення білих плям, біль; IV - біль, сльозотеча, 

спазм повік. Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. При контакті з гарячими розчинами амонію нітрату 

можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у 

комплекті із промисловим протигазом і патронами В, БКФ. При малих концентраціях у повітрі 

(при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-

1, з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ- 12265-78. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Повідомити СЕС. 

Не торкатися пролитої речовини. Розливи огородити ґрунтовим 

валом. Розбавляти великою кількістю води. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати 

контакту з нафтопродуктами, горючими матеріалами і металами. 

У разі пожежі Не горять. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

При неконтрольованому підвищенні температури пероксиду водню 

речовину злити при розведенні водою. Не допускати висихання 

амонію нітрату у всіх видах. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів, пилу використовувати розпилену воду. Відкачати 

речовину з низин з використанням інертних стосовно окислювачів матеріалів і відправити для 

утилізації в супроводі фахівців відправника вантажу (вантажоодержувача). Місце розливу 

ізолювати піском, промити великою кількістю води; обвалувати і не допускати зіткнення з 

нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого складу, території 

(окремі осередки) обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої 

соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При попаданні всередину - дати випити води або молока, викликати блювання. 

Потім дати активоване вугілля. 
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Найменування вантажу 

3101 трет-Бутилпероксіацетат більше 52%, але не більше 77% з розчинником типу А не 

менше 23% 

3101 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B РІДКИЙ 

3101 трет-Бутила-бензоїла пероксид, розчин з концентрацією не більше 77% 

3102 Дибензоїлу пероксид більше 77%, але не більше 94% з водою 

3102 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B ТВЕРДИЙ 

3103 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C РІДКИЙ 

3104 Дибензоїлу пероксид, не більше 77% з водою 

3104 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C ТВЕРДИЙ 

3105 Метилетилкетону пероксид з концентрацією не більше 45% у розчині, що містить не 

більше 10% активного кисню 

3105 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D РІДКИЙ 

3106 Дибензоїлу пероксид не більше 62% - паста 

3106 Дибензоїлу пероксид не менше 35%, але не більше 52% з інертною твердою 

речовиною 

3106 ДИЛАУРОЇЛУ ПЕРОКСИД з концентрацією менше 100% 

3106 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D ТВЕРДИЙ 

3107 Ди-трет-бутилу пероксид 

3107 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ Е РІДКИЙ 

3108 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ Е ТВЕРДИЙ 

3109 КУМИЛА ГІДРОПЕРОКСИД з концентрацією не більше 90% з розчинником типу А 

з концентрацією не менше 10% 

3109 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F РІДКИЙ 

3110 Дикумілу пероксид з концентрацією більше 52% та вмістом інертної твердої 

речовини менше 48% 

3110 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F ТВЕРДИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини, порошки або пасти. Характерний запах. Леткі. Практично 

нерозчинні у воді. На повітрі розкладаються. Сильні окислювачі. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я, при нагріванні. 

Можуть вибухати при ударі і терті. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. Горіння переходить у вибух. При нагріванні 

розкладаються, розкладання самоприскорюється і може закінчитися 

вибухом. Можуть займати горючі речовини. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, кашель; при вдиханні концентрованих 

парів - синюшність шкірних покривів і слизових оболонок за рахунок 

розвитку метгемоглобінемії; III - почервоніння, сверблячка шкіри; IV 

- різь, сльозотеча, помутніння роговиці. Хімічний опік. При пожежі 

та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патроном А, респіратором універсальним РУ-60М. При 

малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ- 

12265-78. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Не торкатися до пролитої або 

розсипаної речовини. Розливи та розсипи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Не допускати контакту з горючими матеріалами. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною піною з 

максимальної відстані. Охолоджувати ємкості водою з максимальної 

відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для рідин: для розсіювання (ізоляції) парів використовувати розпилену воду. При знижених 

температурах речовину відкачати з низин з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати зіткнення з 

нафтопродуктами, маслами, попадання речовини в поверхневі води. 

Для порошків і паст: розсипи змочити водою, засипати піском, зібрати і відправити для 

утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати піском. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з 

контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити мийними 

композиціями, слабким лужним розчином. Поверхню території (окремі осередки) при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води випалити; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою не менше 15 хвилин. При опіку - асептична 

пов'язка. 
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1511 КАРБАМІДУ ТА ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ КОМПЛЕКС 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверда речовина. Порошок або кристали білого кольору. Нелетка. 

Розчинна у воді. Сильний окислювач. Забруднює водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючий. Займає горючі речовини. При нагріванні і детонації 

можливе розкладання з вибухом. При нагріванні розкладається з 

утворенням кисню, що сприяє як виникненню горіння, так і 

швидкому розвитку пожежі. 

Небезпека для людини Небезпечно при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - першіння в горлі, утруднене дихання, відчуття 

задухи, кашель, чхання; III - набряк, біль, почервоніння, виразки; IV 

- біль, сльозотеча. Пил діє подразнювально. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном В, БКФ, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. У зону аварії 

входити в захисних засобах. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в ємкості. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не 

допускати контакту з нафтопродуктами та іншими горючими 

матеріалами. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою зі змочувачем, пінами, порошками 

з максимальної відстані. Ємкості охолоджувати водою з 

максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Не допускати зіткнення речовини, 

промивних вод з нафтопродуктами і іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого 

складу, території (окремі осередки) обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди), промити водою. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити великою кількістю води протягом 15 - 20 хвилин. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 509 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1457 КАЛЬЦІЮ ПЕРОКСИД 

1472 ЛІТІЮ ПЕРОКСИД 

1476 МАГНІЮ ПЕРОКСИД 

1483  ПЕРОКСИДИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

1491 КАЛІЮ ПЕРОКСИД 

1504 НАТРІЮ ПЕРОКСИД 

1509 СТРОНЦІЮ ПЕРОКСИД 

1516 ЦИНКУ ПЕРОКСИД 

1942 АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2% горючих речовин (включаючи будь-

яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої 

речовини 

2466 КАЛІЮ СУПЕРОКСИД 

2547 НАТРІЮ СУПЕРОКСИД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Малолеткі або 

нелеткі. Бурхливо реагують із водою, амонію нітрат розчинний у 

воді. Сильні окислювачі. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі або важкогорючі. Займають горючі речовини. При 

нагріванні і детонації можливе розкладання з вибухом. При 

нагріванні розкладаються з утворенням кисню, що сприяє як 

виникненню горіння, так і швидкому розвитку пожежі. Пероксиди і 

супероксиди можуть реагують із водою з вибухом. При нагріванні і 

горінні виділяють токсичні гази. Амонію нітрат схильний до 

теплового і хімічного самозаймання, здатний до вибуху при 

сильному механічному імпульсі. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. Можливий хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі 

опіки і травми.  

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном Аф, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М".  
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в сухі ємкості. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не 

допускати контакту з нафтопродуктами і іншими горючими 

матеріалами. Не допускати попадання води в ємкості. 

У разі пожежі Гасити горючі суміші пінами, порошками з максимальної відстані. 

Не використовувати воду для гасіння пожежі, якщо вона може 

потрапити на пероксиди і супероксиди. Організувати евакуацію 

людей з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Не допускати зіткнення речовини, 

промивних вод з нафтопродуктами і іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого складу 

промити великою кількістю води, мийними композиціями. Поверхню території промити водою 

з контрольною (провокаційною) метою. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, запобігання 

переохолодженню, чистий одяг. Очі і шкіру промити великою кількістю води протягом 15 - 20 

хвилин. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 510 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3139 РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

3139 Танілін - розчин 

3210 ХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

3211 ПЕРХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

3213 БРОМАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

3214 ПЕРМАНГАНАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

3216 ПЕРСУЛЬФАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

3218 Амонію нітрат (селітра аміачна), висококонцентрований водний розчин 

3218 Позицію виключено 

3218 НІТРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

3218 Селітра аміачно-кальцієва для ПВВ 

3219 НІТРИТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Помірно киплячі. Малолеткі. Водні розчини. Сильні 

окислювачі. Корозійні для більшості металів. Забруднюють 

водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Займають горючі речовини. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. При нагріванні розкладаються з утворенням кисню, що 

сприяє як виникненню горіння, так і швидкому розвитку пожежі. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - попаданні всередину, III - попаданні 

на шкіру, IV - попаданні в очі. I - кашель, першіння в горлі, 

сльозотеча; II - біль при ковтанні, в стравоході, у животі, блювання; 

III - утворення білих плям, біль; IV - біль, сльозотеча, спазм повік. 

Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у 

комплекті із промисловим протигазом і патронами В, БКФ. При малих концентраціях у повітрі 

(при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-

1, з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ- 12265-78. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Повідомити СЕС. 

Не торкатися пролитої речовини. Розливи огородити ґрунтовим 

валом. Розбавляти великою кількістю води. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати контакту 

з нафтопродуктами, горючими матеріалами і металами. 

У разі пожежі Не горять. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Відкачати 

речовину з низин з використанням інертних стосовно окислювачів матеріалів і відправити для 

утилізації. Місце розливу ізолювати піском, промити великою кількістю води; обвалувати і не 

допускати зіткнення з нафтопродуктами і іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого 

складу, території (окремі осередки) обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 512 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

3099 РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

3405 БАРІЮ ХЛОРАТУ РОЗЧИН 

3406 БАРІЮ ПЕРХЛОРАТУ РОЗЧИН 

3408 СВИНЦЮ ПЕРХЛОРАТУ РОЗЧИН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Помірно або висококиплячі. Сильні окислювачі. Малолеткі. 

Пари важчі за повітря. Збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. При взаємодії з водою можуть виділяти 

токсичні гази. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі або важкогорючі. Займають горючі речовини. При 

нагріванні і детонації можливе розкладання з вибухом. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. При нагріванні і горінні 

утворюються токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, утруднене дихання, відчуття задухи, біль у 

грудях, носові кровотечі; III - набряк, біль, почервоніння, виразки; IV 

- біль, сльозотеча, світлобоязнь. Діють через неушкоджену шкіру. 

Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном А, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. У зону аварії входити в захисних засобах. 

Триматися навітряного боку. Уникати низин. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів 

Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Не торкатися пролитої речовини. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати потрапляння речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати контакту з 

нафтопродуктами і іншими горючими матеріалами. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою, пінами, порошками з максимальної 

відстані. Охолоджувати ємкості з максимальної відстані. Гази і пари, що 

утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з 

використанням інертних стосовно окислювачів матеріалів і відправити для утилізації. Місце 

розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною; обвалувати і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води, зіткнення з нафтопродуктами, маслами. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з контрольною (провокаційною) 

метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними композиціями. 

Викликати фахівців з нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі та слизові оболонки промивати водою не менше 15 хвилин. Викликати 

блювання. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 513 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3098 РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

3098 Засоби дезінфікуючі на основі кислоти трихлорізоціанурової рідкі 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Помірно або висококиплячі. Малолетучі. Пари важчі за 

повітря; накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Сильні окислювачі. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. Займають горючі речовини. При 

нагріванні і детонації можливе розкладання з вибухом. Здатні 

вибухати в суміші з органічними речовинами. При взаємодії з 

металами можуть утворювати займисті і токсичні гази. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. При горінні можуть утворювати 

токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, сухий кашель, утруднене дихання, задуха, 

клекотливе дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - різь, осліплення. 

Хімічний опік, важко загоюються рани. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. Діють через неушкоджену шкіру. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом. При загорянні - вогнезахисний костюм у комплекті із 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Потерпілим надати першу допомогу. Додержуватися заходів 

пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну, суху, 

захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, залити великою кількістю води з додержанням 

запобіжних заходів. Забрати по можливості із зони аварії горючі 

матеріали і металеві вироби, або захистити від попадання на них 

речовини. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити 

тонкорозпиленою водою, пінами, порошками. Пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з прилеглих 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (осадження, ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Речовину 

відкачати з низин з додержанням запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, промити великою кількістю води, обвалувати і не допускати 

попадання речовини в поверхневі води, зіткнення з матеріалами, забрудненими 

нафтопродуктами, маслами. Промиті водою поверхні рухомого складу, території обробити 

мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, тепло, 

спокій, чистий одяг. Очі (при широко розкритих повіках) і шкіру промити великою кількістю 

води протягом 15 хвилин, потім накласти асептичну пов'язку. 

 

(продовження додатка 2 у редакції наказу Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135, 

наказами Міністерства  

інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177, 

від 05.11.2014 р. N 565, 

від 25 квітня 2017 року N 156) 
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Продовження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з 

небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом 

 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказами Міністерства транспорту та зв'язку України 

 від 25 листопада 2008 року N 1431, 

 від 5 листопада 2009 року N 1135, 

 наказами Міністерства інфраструктури України  

від 21 березня 2012 року N 177, 

 від 5 листопада 2014 року N 565 

від 25 квітня 2017 року N 156 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 601 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1649 Рідина етилова 

1649 ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА 

1649 Позицію виключено 

3483 ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідина. Масляниста. Світло-жовтогарячого кольору. Солодкуватий 

запах. Висококипляча, при нагріванні розкладається. Нерозчинна у 

воді. Важча за воду. Летка. Пари важчі за повітря, збираються в 

низинах, підвалах, тунелях. Забруднює водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горюча. Займаються при нагріванні від відкритого полум'я. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. Горить жовтогарячим полум'ям з 

утворенням токсичних газів і білого диму. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок при прийманні всередину! 

Небезпечна при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I, II - слабкість, порушення, несвідомий страх, 

розлад пам'яті, сну; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь 

в очах, сльозотеча. Діє через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патронами А, В. При займанні - вогнезахисний костюм 

у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість 

для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

пінами і порошками з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями, обробити гострою 

парою. Поверхню території обробити розчинами (суспензіями) ДТСГК, хлорного вапна; 

випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Викликати блювання. Дати активоване вугілля у великій кількості. Шкіру 

ретельно промити водою з милом. Очі промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 602 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1051 ВОДЕНЬ ЦІАНІСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить менше 3% води 

1541 АЦЕТОНЦІАНГІДРИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1613 КИСЛОТИ ЦІАНИСТОВОДНЕВОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ 

ВОДНИЙ РОЗЧИН), що містить не більше 20% ціанистого водню 

1614 ВОДНЮ ЦІАНІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить води менше 3% та абсорбований 

пористим інертним матеріалом 

3294 ВОДНЮ ЦІАНІДУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, з масовою часткою ціанистого водню не 

більше 45% 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді гранульовані речовини. Від безбарвного до 

бурштинового кольору. Характерний запах гіркого мигдалю. Рідини 

низькокиплячі або помірно киплячі. Розчинні у воді. Леткі. Пари 

водню ціаніду (синильної кислоти) - легші за повітря, 

ацетонціангідрину - важчі за повітря, збираються в низинах поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють із повітрям 

вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко від місця 

витоку. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У порожніх 

ємкостях з-під водню ціаніду (синильної кислоти) можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші. Горять із утворенням 

токсичних газів (ціану, оксидів азоту). Над поверхнею розлитої 

кислоти має місце горюча концентрація парів при температурах 

навколишнього середовища вище - 18° C. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діє через 

неушкоджену шкіру. I, II - відчуття жару, запаморочення, нестача 

повітря, почервоніння шкіри, шум у вухах, розлад зору, нудота, 

блювання, шкірні покриви рожевого кольору, блювотні маси мають 

запах гіркого мигдалю; III, IV - подразнення, почервоніння. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість 

для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

пінами і порошками з максимальної відстані. Гази і пари, що 

утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (осадження, ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Місце розливу 

промити великою кількістю води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. При знижених температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Розсипи зібрати в ємкості, герметично закрити і 

відправити для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Невеличкі витоки обробити 20%-вим розчином їдкого натру і 10%-вим розчином сульфату 

заліза. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними композиціями, 

слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Дати вдихати амілнітрит (декілька крапель на ватці), а при зупинці дихання 

зробити штучне дихання. Дати пити розчин повареної солі (1 столова ложка на 1 склянку води), 

викликати блювання. Активоване вугілля у великій кількості. Шкіру промити водою з милом. 

Очі промити водою. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 603 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1546 АМОНІЮ АРСЕНАТ 

1554 КИСЛОТА АРСЕНОВА ТВЕРДА 

1555 АРСЕНУ БРОМІД* 

1559 АРСЕНУ ПЕНТАОКСИД 

1561 АРСЕНУ ТРИОКСИД 

1572 КИСЛОТА КАКОДИЛОВА 

1573 КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТ* 

1574 КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТУ ТА КАЛЬЦІЮ АРСЕНІТУ СУМІШ ТВЕРДА* 

1585 МІДІ АЦЕТОАРСЕНІТ* 

1586 МІДІ АРСЕНІТ 

1606 ЗАЛІЗА (III) АРСЕНАТ* 

1607 ЗАЛІЗА (III) АРСЕНІТ* 

1608 ЗАЛІЗА (II) АРСЕНАТ* 

1617 СВИНЦЮ АРСЕНАТИ* 

1618 СВИНЦЮ АРСЕНІТИ* 

1620 СВИНЦЮ ЦІАНІД 

1621 ПУРПУР ЛОНДОНСЬКИЙ 

1622 МАГНІЮ АРСЕНАТ* 

1623 РТУТІ (II) АРСЕНАТ 

1624 РТУТІ ДИХЛОРИД  

1625 РТУТІ (II) НІТРАТ 

1627 РТУТІ (I) НІТРАТ* 

1629 РТУТІ АЦЕТАТ 

1630 РТУТІ (II)-АМОНІЮ ХЛОРИД 

1631 РТУТІ (II) БЕНЗОАТ 

1634 РТУТІ БРОМІДИ 

1637 РТУТІ (II) ГЛЮКОНАТ 

1638 РТУТІ (II) ЙОДИД 
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1639 РТУТІ НУКЛЕАТ 

1640 РТУТІ (II) ОЛЕАТ 

1641 РТУТІ ОКСИД* 

1643 РТУТІ (II)-КАЛІЮ ЙОДИД 

1644 РТУТІ САЛІЦИЛАТ 

1645 РТУТІ (II) СУЛЬФАТ* 

1646 РТУТІ (II) ТІОЦІАНАТ 

1677 КАЛІЮ АРСЕНАТ 

1678 КАЛІЮ АРСЕНІТ 

1683 СРІБЛА АРСЕНІТ* 

1684 СРІБЛА ЦІАНІД* 

1685 НАТРІЮ АРСЕНАТ 

1688 НАТРІЮ КАКОДИЛАТ 

1690 НАТРІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ 

1691 СТРОНЦІЮ АРСЕНІТ 

1712 ЦИНКУ АРСЕНАТ, ЦИНКУ АРСЕНІТ* або ЦИНКУ АРСЕНАТУ ТА ЦИНКУ 

АРСЕНІТУ СУМІШ 

1713 ЦИНКУ ЦІАНІД* 

1812 КАЛІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ 

1884 БАРІЮ ОКСИД 

2027 НАТРІЮ АРСЕНІТ ТВЕРДИЙ 

2471 ОСМІЮ ТЕТРАОКСИД* 

2505 АМОНІЮ ФТОРИД 

2655 КАЛІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

2853 МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

2854 АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

2859 АМОНІЮ МЕТАВАНАДАТ 

2861 АМОНІЮ ПОЛІВАНАДАТ* 

2862 ВАНАДІЮ ПЕНТАОКСИД неплавлений 

2863 НАТРІЮ-АМОНІЮ ВАНАДАТ 

2864 КАЛІЮ МЕТАВАНАДАТ 

2931 ВАНАДИЛСУЛЬФАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок або кристали. Безбарвні або білі 

кольори. Малолеткі або нелетучі. Розчинні у воді, за винятком 

відзначених символом (*) речовин; барію оксид реагує з водою з 

виділенням тепла. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горять. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - нежить, кашель, відчуття задухи, біль в області серця, по 

ходу шлунково-кишкового тракту, нудота, блювання; III - 

подразнення шкіри; IV - кон'юнктивіт. Можливий хімічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном Гф, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в ємкості, герметично закрити. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не горять. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в металеву ємкість з додержанням запобіжних заходів, 

герметично закрити. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При отруєнні ціанідами свинцю, срібла, цинку, 

дати вдихати амілнітрит (декілька крапель на ватці), а при зупинці дихання зробити штучне 

дихання. Пити воду, молоко. При отруєнні сполуками ртуті промити шлунок великою кількістю 

води з 20 - 30 г активованого вугілля або білковою водою, потім дати молоко, збитий з водою 

яєчний білок, проносне. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 604 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2902 ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

2992 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2994 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2996 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2996 Хлорхолінхлорид, розчин 

2998 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3006 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3010 ПЕСТИЦИД, МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3012 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГЗАЙМИСТИЙ 

3014 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3016 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3018 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3020 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3026 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3348 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3352 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Розчинність у воді різна. Рідини помірно киплячі або 

висококиплячі. Малолеткі або нелеткі. Пари важчі за повітря. 

Збираються в низинах, підвалах, тунелях. Можлива корозійна дія. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі. Можуть займатися при 

нагріванні від відкритого полум'я. Пари і пил можуть утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. Горять із утворенням токсичних газів. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через 

неушкоджену шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. 

Можливий хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм із 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патронами А, В, Г, КД. При малих концентраціях у 

повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту 

ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний 

комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі 

рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерело вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. Не 

торкатися до пролитої або розсипаної речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у захищену від 

корозії справну, суху ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити ґрунтовим валом, 

засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від корозії ємкості, 

герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

пінами і порошками з максимальної відстані. Гази осаджувати 

тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Рідину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розливу і розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною піною і 

не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями, 

обробити гострою парою, яка містить "активний хлор" розчинами (вапно хлорна, ДТСГК). 

Поверхню території (окремі осередки) обробити, ДТСГК, хлорним вапном; випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. Викликати фахівців відправника 

вантажу для утилізації. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. Викликати блювання. Дати сольове проносне. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 605 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1593 ДИХЛОРМЕТАН 

1605 ЕТИЛЕНДИБРОМІД 

1647 МЕТИЛБРОМІДУ ТА ЕТИЛЕНДИБРОМІДУ СУМІШ РІДКА 

1669 ПЕНТАХЛОРЕТАН 

1701 КСИЛІЛБРОМІД РІДКИЙ 

1702 ТЕТРАХЛОРЕТАН 

1710 ТРИХЛОРЕТИЛЕН 

1846 ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАХЛОРИД 

1886 БЕНЗИЛІДЕНХЛОРИД 

1887 БРОМХЛОРМЕТАН 

1888 ХЛОРОФОРМ 

1891 ЕТИЛБРОМІД 

1897 ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН 

2075 ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2322 ТРИХЛОРБУТЕН 

2504 ТЕТРАБРОМЕТАН 

2515 БРОМОФОРМ 

2516 ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАБРОМІД 

2644 МЕТИЛЙОДИД 

2646 ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДІЄН 

2653 БЕНЗИЛЙОДИД 

2664 ДИБРОММЕТАН 

2688 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 

2831 1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН 

2872 ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ 

3417 КСИЛІЛБРОМІД ТВЕРДИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні або ясно-жовті. 

Характерний запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Практично 

нерозчинні у воді. Важчі за воду. Леткі. Пари важчі за повітря; 

збираються в низинах, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі. При контакті з полум'ям утворюють токсичні гази 

(фосген, галогеноводні, галогени). Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні.  

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - загальна слабкість, 

запаморочення, головний біль, сонливість, нудота, блювання, 

почервоніння, розширення зіниць; III - опік з утворенням міхурів; 

IV - сльозотеча, різь. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм із саморятувальником СПІ-20. За 

відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом і патроном В. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 

разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним 

патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону 

дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості, 

герметично закрити.Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою, пінами і порошками. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гази і пари 

осаджувати тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Рідини відкачати з низин. Розсипи зібрати 

в ємкість, щільно закрити і відправити для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місце 

розливу і розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними 

композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При ковтанні 

викликати блювання. Дати активоване вугілля у великій кількості. Не давати молоко, олію, 

жири. При попаданні на шкіру промити водою з милом. Уражені очі протягом 10 - 15 хвилин 

промити проточною водою при широко розкритих повіках. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 606 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1695 ХЛОРАЦЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1916 ЕФІР 2,2'-ДИХЛОРДІЕТИЛОВИЙ 

2279 ГЕКСАХЛОРБУТАДІЄН 

2299 МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ 

2490 ЕФІР ДИХЛОРІЗОПРОПІЛОВИЙ 

2533 МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ 
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2643 МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 

2648 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 

2750 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або жовтуватого кольору. Різкий запах. Помірно 

або висококиплячі. Нерозчинні у воді, за винятком 1, 

дихлорпропанола-2. Важчі за воду. Леткі. Пари важчі за повітря; 

збираються в низинах, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, гексахлорбутадієн - важкогорючі. Займаються від 

відкритого вогню. У порожніх ємкостях при нагріванні можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. Горять із утворенням токсичних газів (фосгену, 

галогеноводнів, галогенів). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - розлад дихання, прискорення пульсу, непритомність; III - 

почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. При пожежі 

та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм із саморятувальником СПІ-20. За 

відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом РПГ-67 і патроном В6. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК 

до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним 

захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою 

подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, 

зібрати в ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гази і пари, що утворюються, 

осаджувати тонкорозпиленою водою. Гасити тонкорозпиленою 

водою, пінами і порошками з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями, обробити гострою парою. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, тепло, 

чистий одяг. Забезпечити спокій. При попаданні на шкіру промити уражену ділянку 2 - 5%-вим 

розчином питної соди. Очі промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 607 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1098 СПИРТ АЛІЛОВИЙ 

2525 ЕТИЛОКСАЛАТ 

2606 МЕТИЛОРТОСИЛІКАТ 

2716 БУТИНДІОЛ-1,4 

2839 АЛЬДОЛЬ 

2874 СПИРТ ФУРФУРИЛОВИЙ 

2937 СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВИЙ РІДКИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Колір від безбарвного до темно-коричневого. Характерний 

запах. Розчинні у воді, за винятком речовин, позначених символом 

(н). Помірно киплячі. Леткі. Пари важчі за повітря, збираються в 

низинах, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого полум'я. При нагріванні 

розкладаються, утворюючи токсичні і горючі гази. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - слабкість, головний біль, запаморочення, задуха, серцебиття, 

біль у грудях, нудота, блювання, синюшність шкірних покривів і 

слизових оболонок, порушення свідомості, бурий колір крові; III, IV - 

почервоніння, сверблячка. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом РПГ-67 і патроном А6. При малих концентраціях у 

повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту 

ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний 

комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі 

рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, 

зібрати в ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гази, що утворюються, осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Гасити тонкорозпиленою водою, пінами і 

порошками з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Місце розливу промити великою кількістю води, обвалувати і не 

допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Промиті водою поверхні рухомого складу і території промити мийними композиціями; 

обробити лужними розчинами (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди), розчином 

пероксиду водню. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання 

речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При ковтанні викликати блювання. Дати активоване вугілля. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 608 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1547 АНІЛІН* 

1577 ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ* 

1590 ДИХЛОРАНІЛІНИ РІДКІ*** 

1591 о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ** 

1596 ДИНІТРОАНІЛІНИ* 

1597 ДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ* 

1598 ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛ* 

1599 ДИНІТРОФЕНОЛУ РОЗЧИН* 

1600 ДИНІТРОТОЛУОЛИ РОЗПЛАВЛЕНІ* 

1650 бета-НАФТИЛАМІН ТВЕРДИЙ* 

1652 НАФТИЛСЕЧОВИНА* 

1661 НІТРОАНІЛІНИ (о-, м-, п-)* 

1662 НІТРОБЕНЗОЛ* 

1664 НІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ* 
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1665 НІТРОКСИЛОЛИ РІДКІ* 

1671 ФЕНОЛ ТВЕРДИЙ  

1673 ФЕНІЛЕНДІАМІНИ (о-, м-, п-)* 

1709 2, 4-ТОЛУЇЛЕНДІАМІН ТВЕРДИЙ* 

1711 КСИЛІДИНИ РІДКІ* 

1843 АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ* 

1885 БЕНЗИДИН* 

2018 ХЛОРАНІЛІНИ ТВЕРДІ*** 

2019 ХЛОРАНІЛІНИ РІДКІ*** 

2020 ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ**  

2021 ХЛОРФЕНОЛИ РІДКІ**  

2038 ДИНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ* 

2074 АКРИЛАМІД ТВЕРДИЙ*  

2076 КРЕЗОЛИ РІДКІ 

2077 альфа-НАФТИЛАМІН* 

2205 АДИПОНІТРИЛ*  

2224 БЕНЗОНІТРИЛ* 

2237 ХЛОРНІТРОАНІЛІНИ*** 

2253 N,N-ДИМЕТИЛАНІЛІН* 

2272 N-ЕТИЛАНІЛІН* 

2273 2-ЕТИЛАНІЛІН 

2274 N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛАНІЛІН* 

2294 N-МЕТИЛАНІЛІН* 

2300 2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПІРИДИН* 

2306 НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ РІДКІ*** 

2307 3-НІТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД*** 

2311 ФЕНЕТИДИНИ* 

2312 ФЕНОЛ РОЗПЛАВЛЕНИЙ  

2321 ТРИХЛОРБЕНЗОЛИ РІДКІ** 

2432 N, N-ДІЕТИЛАНІЛІН* 

2446 НІТРОКРЕЗОЛИ ТВЕРДІ* 

2470 ФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛ РІДКИЙ* 

2647 МАЛОНОНІТРИЛ*  

2651 4,4'-ДІАМІНОДИФЕНІЛМЕТАН* 

2656 ХІНОЛІН*  

2660 НІТРОТОЛУЇДИНИ (МОНО-)* 

2671 АМІНОПІРИДИНИ (о-, м-, п-)*  

2690 N,н-БУТИЛІМІДАЗОЛ* 

2713 АКРИДИН* 

2732 НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ РІДКІ*** 

2738 N-БУТИЛАНІЛІН* 

2753 N-ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ РІДКІ* 

2754 N-ЕТИЛТОЛУЇДИНИ* 

2821 ФЕНОЛУ РОЗЧИН  

2822 2-ХЛОРПІРИДИН*** 

2941 ФТОРАНІЛІНИ*** 

2942 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНІЛІН*** 

3411 бета-НАФТИЛАМІНУ РОЗЧИН 

3418 2,4-ТОЛУЇЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН 

3424 АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТУ РОЗЧИН 

3426 АКРИЛАМІДУ РОЗЧИН 

3431 НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ ТВЕРДІ 
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3434 НИТРОКРЕЗОЛИ РІДКІ* 

3438 СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВИЙ ТВЕРДИЙ 

3441 ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ*** 

3442 ДИХЛОРАНІЛІНИ ТВЕРДІ*** 

3443 ДИНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ 

3446 НІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ 

3447 НІТРОКСИЛОЛИ ТВЕРДІ 

3452 КСИЛІДИНИ ТВЕРДІ 

3454 ДИНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ 

3455 КРЕЗОЛИ ТВЕРДІ 

3459 НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ 

3460 N-ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні або від світлого 

до темно-коричневого кольору. Характерний запах ароматичних 

речовин. Кристали розпливаються на повітрі. Рідини грузлі, помірно 

або висококиплячі. Важчі за воду, крім адипонітрилу, N-

бутиланіліну, 2-метил-5-етилпіридину, 2-етиланіліну, N, N-

диметиланіліну, N-етиланіліну і етилтолуїдинів. Практично 

нерозчинні у воді, за винятком речовин, позначених символом (р). 

Леткі. Пари важчі за повітря, збираються в низинах, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого полум'я. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях при нагріванні 

можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші. При нагріванні і 

горінні утворюють токсичні і займисті гази (*- оксиди азоту;**- 

фосген, хлороводень;***- можливе утворення всіх згаданих газів). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I, II - слабкість, головний біль, запаморочення, 

задуха, серцебиття, біль у грудях, нудота, блювання, синюшність 

шкірних покривів і слизових оболонок, порушення свідомості, 

бурий колір крові; III - почервоніння, сверблячка. Діють через 

неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. При контакті з розплавленими динітротолуолом і 

дихлорнітробензолом-2,5 можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом РПГ-67 і патроном А. При малих концентраціях у повітрі 

(при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 

з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м (для динітротолуолів і нітроанілінів - 800 м). 

Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. 

Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. 

Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію.  

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

Динітроаніліни і нітроаніліни зволожити водою. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Рідини відкачати з низин з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Розсипи зібрати в ємкості. Динітроаніліни і нітроаніліни зволожити 

водою. Місця розливу, розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною піною; обвалувати і не 

допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними 

композиціями; обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; обробити концентрованим розчином пероксиду 

водню; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При ковтанні викликати блювання 

механічним подразненням кореня язика і м'ягкого піднебіння. Пити 1,5-2 л теплої води із 

суспензією активованого вугілля. Не давати молоко, олію, жири. При попаданні на шкіру 

обробити столовим оцтом, потім промити водою з милом. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 609 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1545 АЛІЛІЗОТІОЦІАНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ* 

2078 ТОЛУЇЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 

2236 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНІЛІЗОЦІАНАТ РІДКИЙ 

2250 ДИХЛОРФЕНІЛІЗОЦІАНАТИ 

2281 ГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 

2285 ІЗОЦІАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДИ* 

2290 ІЗОФОРОНДІІЗОЦІАНАТ 

2328 ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 

2337 ФЕНІЛМЕРКАПТАН** 

2477 МЕТИЛІЗОТІОЦІАНАТ* 

2480 МЕТИЛІЗОЦІАНАТ
 #

 

2481 ЕТИЛІЗОЦІАНАТ
 #

 

2482 н-ПРОПІЛІЗОЦІАНАТ
 #

 

2483 ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ
 #
 

2484 трет-БУТИЛІЗОЦІАНАТ
 #
 

 609 
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2485 н-БУТИЛІЗОЦІАНАТ
 #

 

2486 ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ
 #
 

2487 ФЕНІЛІЗОЦІАНАТ 

2488 ЦИКЛОГЕКСИЛІЗОЦІАНАТ 

2605 МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ
 #

 

2668 ХЛОРАЦЕТОНІТРИЛ*,
 #
 

3023 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТІОЛ** 

3073 ВІНІЛПІРИДИНИ СТАБІЛІЗОВАНІ* 

3079 МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ
 #

 

3428 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНІЛІЗОЦІАНАТ ТВЕРДИЙ* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Колір від безбарвного до 

темно-коричневого. Характерний запах. Важчі за воду, 

метилізоціанат - легший. Практично нерозчинні у воді, водою 

повільно розкладаються, метилізоціанат - бурхливо, може 

вибухнути. Винілпіридини, метилізоціанат і хлорацетонітріл 

розкладаються кислотами з виділенням токсичних газів. Леткі. 

Пари важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого вогню. Речовини, позначені 

символом (#), легко займаються від іскор і полум'я, пари речовин 

утворюють із повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. Горять із утворенням токсичних газів 

(ціану, оксидів азоту, а також* - фосгену, галогеноводнів, 

галогенів;** - оксидів сірки). Метилізотіоциінат при нагріванні 

розкладається з виділенням ціану. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - розлад дихання, частий пульс, непритомність; 

III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь в очах, сльозотеча. 

При пожежі можливі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті із промисловим протигазом і патронами А8, В6. При займанні - вогнезахисний 

костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

Гази і пари осаджувати тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) метою. 

Поверхні рухомого складу і території обробити лужним розчином (вапняним молоком, 

розчином кальцинованої соди). Окремі осередки території обробити розчином, який містить два 

об'єми 10%-вого розчину сульфату заліза і один об'єм 10%-вого розчину гашеного вапна. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Дати пити 

тепле молоко (або воду) із содою. При попаданні на шкіру негайно промити водою. При 

ураженні очей - промивання проточною водою протягом 10 - 15 хвилин при добре розкритих 

повіках; госпіталізація в офтальмологічне відділення. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 610 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2903 ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. з температурою 

спалаху не менше 23° C 

2991 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C 

2993 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

2995 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

2997 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C 

3005 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C 

3009 ПЕСТИЦИД, МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

3011 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

3013 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C 

3015 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C 

3017 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

з температурою спалаху не менше 23° C 

3019 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

3025 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C 

3347 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23°C 

 610 
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3351 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23°C 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або емульсії. Характерний запах. Розчинність у воді різна. 

Низькокиплячі або помірно киплячі. Леткі. Пари важчі за повітря; 

збираються в низинах, підвалах, тунелях. Чинять корозійну дію. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Можуть запалюватися 

від нагрітих стінок ємкості. Пари і пил утворюють із повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При нагріванні і горінні утворюють 

токсичні гази. Рідини мають температуру спалаху від -18 до +61° C. 

Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація 

парів при температурах навколишнього середовища вище 

температури спалаху рідини. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через 

неушкоджену шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. 

Можливий хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм із 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патронами А, В. При малих концентраціях у повітрі 

(при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 

з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. 

Не палити. Усунути джерело вогню і іскор. У зону аварії входити в 

захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати вміст у захищену від корозії справну 

суху ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання 

рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в ємкості, герметично закрити. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками з максимальної 

відстані. Гази осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію з урахуванням напрямку руху токсичної хмари. 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 305 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних 

заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) 

обробити ДТСГК, хлорним вапном; випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; 

ґрунт переорати. Викликати фахівців відправника вантажу для утилізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. Викликати блювання. Дати сольове проносне. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 611 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1182 ЕТИЛХЛОРФОРМІАТ* 

1238 МЕТИЛХЛОРФОРМІАТ* 

1594 ДІЕТИЛСУЛЬФАТ
 # 

 

1595 ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ
 #

 

1722 АЛІЛХЛОРФОРМІАТ* 

1750 КИСЛОТИ ХЛОРОЦТОВОЇ РОЗЧИН* 

1751 КИСЛОТА ХЛОРОЦТОВА ТВЕРДА* 

1752 ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД* 

2267 ДИМЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД*
 ,#,##

 

2407 ІЗОПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ* 

2438 ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД* 

2740 н-ПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ* 

2743 н-БУТИЛХЛОРФОРМІАТ* 

2744 ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМІАТ* 

2745 ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМІАТ* 

2746 ФЕНІЛХЛОРФОРМІАТ* 

2747 трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМІАТ* 

2748 2-ЕТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМІАТ* 

3250 КИСЛОТА ХЛОРОЦТОВА РОЗПЛАВЛЕНА* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні або від жовтого 

до темно-червоного кольору. Характерний запах. Рідини помірно 

киплячі або висококиплячі, кристали на повітрі розпливаються. 

Розчинні або розкладаються водою з виділенням токсичних газів. 

Пари важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Корозійні для більшості металів. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Можуть 

самозайматися при нагріванні за наявності окислювачів. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. Можливе займання після гасіння. У 

порожніх ємкостях із залишків при нагріванні можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять із утворенням токсичних газів (* - 

фосгену, галогенів, галогеноводнів; # - оксидів сірки; ## - оксидів 

фосфору). 
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Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - хекання, нудота, 

блювання, кашель, біль за грудиною, у шлунково-кишковому тракті; 

III - біль, почервоніння; IV - спазм повік, сльозотеча. Діють через 

неушкоджену шкіру. Хімічний опік. При пожежі і вибуху можливі 

опіки і травми. При контакті з розплавленою хлороцтовою кислотою 

можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті із промисловим протигазом і патронами В. При займанні - вогнезахисний 

костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися до пролитої або розсипаної речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну суху, 

захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити ґрунтовим валом, 

засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від корозії ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити повітряно-механічною піною і 

порошками. Після гасіння контролювати вогнище до повної 

нейтралізації залишків речовини. Організувати евакуацію людей з 

сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, промити 

великою кількістю води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті 

водою поверхні рухомого складу і території обробити мийними композиціями; розчинами, які 

містять "активний хлор" (хлорне вапно, ДТСГК); 30 - 50% розчином пероксиду водню. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Пити 

ковтками олію. При ковтанні приймати яєчне молоко (4 - 5 сирих яєць на 0,5 л молока). При 

попаданні на шкіру промити водою з милом. При попаданні в очі промити 2%-вим розчином 

питної соди, проточною водою 10 - 15 хвилин. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 612 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1651 НАФТИЛТІСЕЧОВИНА 

1670 ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН 

2474 ТІОФОСГЕН 

2785 4-ТІОПЕНТАНАЛЬ 

2936 КИСЛОТА ТІОМОЛОЧНА 

2966 ТІОГЛІКОЛЬ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Колір від безбарвного до 

темного. Характерний неприємний запах. Рідини маслянисті, 

висококиплячі. Розчинні у воді, за винятком нафтилтіосечовини і 4-

тіопентаналю. Водою розкладаються з утворенням токсичних і 

займистих газів. Леткі. Пари важчі за повітря; збираються в низинах, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі і важкогорючі. При контакті з полум'ям утворюють токсичні 

гази (оксиди сірки, сірководень, а тіофосген, крім того, утворює 

сполуки хлору). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - слабкість, головний біль, запаморочення, задуха, серцебиття, 

біль у грудях, нудота, блювання, синюшність шкірних покривів і 

слизових оболонок; III - почервоніння, набряк; IV - сльозотеча, різь в 

очах. Діє через неушкоджену шкіру. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у 

комплекті із промисловим протигазом РПГ-67 і патронами В, БКФ. При малих концентраціях у 

повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту 

ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний 

комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі 

рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низьких 

місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної речовини. 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у 

справну ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання 

рідин. Розливи і розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, зібрати в ємкості. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, пінами і порошками з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною і не 

допускати попання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) метою. 

Промиті мийними композиціями поверхні рухомого складу, а також території обробити 

утримуючими "активний хлор" розчинами (вапно хлорна, ДТСГК), концентрованим розчином 

пероксиду водню. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання 

речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 613 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

2588 ПЕСТИЦИД ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

2757 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2759 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2761 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2761 Поліхлорбутан 80 

2763 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2771 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2775 Міді (II) оксихлорид 

2775 ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2777 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2779 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ ТВЕРДИЙ ТОУСИЧНИЙ 

2781 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2783 Диметоат 

2783 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

2786 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3027 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

3048 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ФОСФІДУ АЛЮМІНІЮ 

3345 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

3349 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини (порошки, емульсії, пасти і т.ін. можуть містити 

наповнювач, розчинник, емульгатор і т.ін.). Розчинність у воді різна. 

Малолеткі або нелеткі. Можлива корозійна дія. Забруднюють 

водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі. Можуть займатися при 

нагріванні від відкритого полум'я. Горять із утворенням токсичних 

газів. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через 

неушкоджену шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. 

Можливий хімічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом і патронами А, В. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися навітряного боку. 

Уникати низьких місць. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерело вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в 

захищені від корозії ємкості, герметично закрити. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, пінами і порошками з максимальної відстані. Пари 

осаджувати тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місця розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною піною і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і 

вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Поверхні рухомого складу промити миючими композиціями, обробити гострою парою. 

Поверхню території (окремі осередки) обробити ДТСГК; випалити при загрозі попадання 

речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. Викликати фахівців відправника вантажу для 

утилізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. Викликати блювання. Дати сольове проносне. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 614 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1611 ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ
 #

 (р) 

1704 ТЕТРАЕТИЛДИТІОПІРОФОСФАТ**
 , #

(р) 

2501 ТРЕТ-(1-АЗИРИДИНІЛ)ФОСФІНОКСИДУ РОЗЧИН (р) 

2518 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЄН 

2522 2-ДИМЕТИЛАМІНОЕТИЛМЕТАКРИЛАТ* 

2542 ТРИБУТИЛАМІН* 

2574 ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, що містить більше 3% ортоізомеру
 #

 

2873 ДИБУТИЛАМІНОЕТАНОЛ* 

2946 2-АМІНО-5-ДІЕТИЛАМІНОПЕНТАН* 

3302 2-ДИМЕТИЛАМІНОЕТИЛАКРИЛАТ* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Колір від безбарвного до 

темно-бурого. Характерний запах. Рідини маслянисті, помірно або 

висококиплячі. Практично нерозчинні у воді, за винятком речовин, 

позначених символом (р). Легше води. Малолеткі. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються при нагріванні від відкритого полум'я. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. При нагріванні та горінні 

утворюють токсичні гази (* - оксиди азоту;** - оксиди сірки; # - 

оксиди фосфору). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - слабкість, головний біль, запаморочення, задуха, серцебиття, 

біль у грудях, нудота, блювання, синюшність шкірних покривів і 

слизових оболонок; III - почервоніння, набряк; IV - різь в очах, 

сльозотеча. Діє через неушкоджену шкіру. При пожежі можливі 

опіки. При контакті з розплавленими пеками та іншими гарячими 

продуктами можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у 

комплекті з універсальним респіратором РУ-60М. При малих концентраціях у повітрі (при 

перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з 

універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної речовини. 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у 

справну ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов 

змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, зібрати в ємкості. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, пінами і порошками з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати з низин з додержанням пожежної безпеки. Місце розливу обвалувати і не 

допускати попадання речовини в поверхневі води, ізолювати піском, повітряно-механічною 

піною. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з 

додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні 

рухомого складу промити мийними композиціями, обробити лужним розчином (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди). Територію (окремі осередки) випалити при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води;ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і слизові 

оболонки промивати водою. На очі накласти ватні тампони з міцним чаєм. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 615 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1602 БАРВНИК РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ 

БАРВНИКІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

1693 РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА РІДКА, Н.З.К. 

2810 Позицію виключено 

2810 Аерофлоти токсичні рідкі 

2810 Бутилцелозольв 

2810 Ді-(2-Етил) гексиловий ефір метилфосфонової кислоти 

2810 Гліцедол 

2810 Дитолілметан 

2810 РІДИНА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

2810 Інгібітор корозії ГІПХ-3-А 

2810 Інгібітор корозії КХО-1 

2810 Інгібітор "ПБ-5" 

2810 Інгібітори корозії токсичні, рідкі 

2810 Компонент пластифікувальних матеріалів 

2810 Залишки кубові виробництва трихлоретилену 

2810 Кубовий залишок системи ректифікації етиленгликолю  

2810 Лаки кам'яновугільні 

2810 Латекс-наіріт 

2810 Позицію виключено 

2810 Масло тунгове 
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2810 Мономери фурфурольноацетонові ФА та ФАМ  

2810 Залишки кубові концентрату вініполу 

2810 Затверджувач поліоксипропіленамінний 

2810 Пек рідкий 

2810 Пластифікатор Діалкілфталат-789 

2810 Пластифікатор Дикапрілфталат 

2810 Пластифікатори фосфатні 

2810 Поверхнево-активна добавка СПД 

2810 Поліур БТ 

2810 Поліхлориди бензолу 

2810 Препарат КЕАМ 

2810 Присадки до котельного палива "ВНІІНП-106", "Поліфен" 

2810 Проніт 

2810 Пилоподавлювач 

2810 Розчинник ЛТІ 

2810 Смоли сланцеві  

2810 Смоли фенолоформальдегідні, що спінюються 

2810 Совтол-10 

2810 Суміш вогнегасна ОГС N 7 

2810 Спирт гептиловий  

2810 Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю, токсична рідка 

2810 Сировина нафтова для виробництва технічного вуглецю, токсична рідка 

2810 Тетрахлорпентан 

2810 1,1,1,3-Тетрахлорпропан 

2810 Тосоли  

2810 Трихлоретилфосфат 

2810 1,2,3-Трихлорпропан  

2810 2-Фенілетанол 

2810 Фенолоспирти 

2810 Фракція фенольна 

2810 Екстракт ароматичний фенольний 

2810 Еніт 

2810 Ефір диметиловий перфторадипинової кислоти 

2810 Ефір диметиловий перфторпробкової кислоти 

2810 Ефір моногексиловий етиленгліколю 

2810 2-Хлор-6-фторбензилхлорид 

3142 РІДИНА ДЕЗІНФІКУЮЧА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

3142 Лізол 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні, жовтого або коричневого кольору. Розчинність у 

воді різна. Забруднюють водоймища. Пари важчі за повітря, 

збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються при нагріванні від відкритого полум'я. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. Горять із утворенням токсичних 

газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - слабкість, головний біль, запаморочення, 

задуха, серцебиття, біль у грудях; II - нудота, понос, слабкість; III - 

почервоніння, набряк; IV - різь, сльозотеча. При пожежі можливі 

опіки. При контакті із залишком кубовим можливий термічний опік. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у 

комплекті із промисловим протигазом РПГ-67 і патроном А. При малих концентраціях у повітрі 

(при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 

з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, 

зібрати в ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

пінами і порошками з максимальної відстані. Організувати евакуацію 

людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати з низин з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води, ізолювати піском, повітряно-

механічною піною. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Промиті водою поверхні рухомого складу і території промити мийними композиціями, слабким 

лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Поверхню території 

(окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При ковтанні 

негайно викликати блювання. Міцний чай. При отруєнні етиленгліколем, діетиленгліколем і 

тріетиленгліколем давати пити спирт етиловий 30%-ний - по 30 мл. через кожні 3 години, 

лужне питво (2%-ний розчин питної соди). При попаданні в очі промити теплою водою з 

милом. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 616 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1548 АНІЛІНУ ГІДРОХЛОРИД*** 

1578 ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ*** 

1579 4-ХЛОР-о-ТОЛУЇДИНГІДРОХЛОРИД ТВЕРДИЙ 
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1663 НІТРОФЕНОЛИ (о-, м-, п-)* 

1672 ФЕНІЛКАРБІЛАМІНОХЛОРИД*** 

1694 БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ РІДКІ*** 

1697 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ТВЕРДИЙ** 

1708 ТОЛУЇДИНИ РІДКІ* 

2233 ХЛОРАНІЗИДИНИ*** 

2235 ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ РІДКІ** 

2239 ХЛОРТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ*** 

2261 КСИЛЕНОЛИ ТВЕРДІ 

2431 АНІЗИДИНИ* 

2433 ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ*** 

2512 АМІНОФЕНОЛИ (о-, м-, п-)* 

2572 ФЕНІЛГІДРАЗИН* 

2587 БЕНЗОХІНОН 

2645 ФЕНАЦИЛБРОМІД 

2667 БУТИЛТОЛУОЛИ 

2669 ХЛОРКРЕЗОЛІВ РОЗЧИН** 

2673 2-АМІНО-4-ХЛОРФЕНОЛ*** 

2729 ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ** 

2730 НІТРОАНІЗОЛИ РІДКІ* 

2875 ГЕКСАХЛОРОФЕН** 

2948 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНІЛІН*** 

3155 ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ** 

3315 ЗРАЗОК ХІМІЧНИЙ ТОКСИЧНИЙ, рідкий або твердий 

3409 ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ 

3410 4-ХЛОР-о-ТОЛУЇДИНГІДРОХЛОРИДУ РОЗЧИН 

3416 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН РІДКИЙ** 

3427 ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ ТВЕРДІ 

3429 ХЛОРТОЛУЇДИНИ РІДКІ 

3430 КСИЛЕНОЛИ РІДКІ 

3437 ХЛОРКРЕЗОЛИ ТВЕРДІ** 

3449 БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ ТВЕРДІ 

3451 ТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ* 

3457 ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ*** 

3458 НІТРОАНІЗОЛИ ТВЕРДІ* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Колір від білого до темно-

коричневого. Характерний запах ароматичних речовин. Рідини 

маслянисті, помірно киплячі або висококиплячі. Практично 

нерозчинні у воді, за винятком аніліну гідрохлориду. Важчі за воду. 

Малолеткі. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого вогню. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. При нагріванні і горінні утворюють токсичні і 

займисті гази (* - оксиди азоту,** - фосген, галогени, 

галогеноводнів,*** - можливе утворення всіх згаданих газів). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - слабкість, головний біль, запаморочення, задуха, серцебиття, 

біль у грудях, нудота, блювання, синюшність шкірних покривів і 

слизових оболонок; III - почервоніння, набряк; IV - сльозотеча, різь в 

очах. Діє через неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі 

опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у 

комплекті із промисловим протигазом і патроном А. При малих концентраціях у повітрі (при 

перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з 

універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття.  

НЕОБХІДНІ ДІЇ  

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи і розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в ємкості. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, пінами і порошками з максимальної відстані. Гази і 

пари, утворюються при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою 

водою. За неможливості - припинити гасіння, всім залишити 

небезпечну зону. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням запобіжних заходів пожежної безпеки. 

Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. Розсипи зібрати з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого 

складу промити мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі 

осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води, ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При ковтанні 

пити солону воду (1 столова ложка солі на 1 склянку води) і викликати блювання. Приймати 

активоване вугілля у великій кількості. Не давати молоко, олію, жири. При потраплянні на 

шкіру промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 617 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1558 АРСЕН 

1562 АРСЕНОВИЙ ПИЛ 

1567 БЕРИЛІЙ - ПОРОШОК 
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1699 ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН РІДКИЙ 

2657 СЕЛЕНУ ДИСУЛЬФІД 

2871 СУРМА - ПОРОШОК 

3450 ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН ТВЕРДИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок або кристали. Сріблисті з металевим 

блиском або білим кольором. Нелеткі. Нерозчинні у воді. Важчі за 

воду. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого полум'я. Горять із утворенням 

токсичних газів і аерозолів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - металевий присмак у роті, головний біль, нудота, блювання, 

біль у кінцівках, судоми, можлива непритомність; III - подразнення; 

IV - сльозотеча, світлобоязнь, спазм повік. При пожежі можливі 

опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном Е, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту 

від нафти і нафтопродуктів. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в ємкості, герметично закрити. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою зі змочувачем, пінами і порошками з 

максимальної відстані. Гази, які утворюються при розкладанні, і 

аерозолі осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати та вивезти для утилізації з дотриманням заходів безпеки. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту. Місце розсипу ізолювати піском. Поверхні рухомого складу, території обробити 

мийними композиціями, лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При ковтанні 

пити теплу солону воду (1 столова ложка повареної солі на 1 склянку води). Викликати 

блювання. Приймати активоване вугілля. Шкіру і очі промити водою. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 619 

Номер  

ООН 

Найменування вантажу 

1565 БАРІЮ ЦІАНІД 

1575 КАЛЬЦІЮ ЦІАНІД 

1587 МІДІ ЦІАНІД 

1588 Кадмію ціанід 

1588 ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

1588 Ціанплав 

1626 ЦІАНІД РТУТНОКАЛІЙНИЙ  

1636 РТУТІ (II) ЦІАНІД 

1642 РТУТІ (II) ОКСИЦІАНІД ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

1653 НІКЕЛЮ ЦІАНІД 

1674 ФЕНІЛРТУТІ АЦЕТАТ 

1679 КАЛІЮ ТЕТРАЦІАНОКУПРАТ 

1680 КАЛІЮ ЦІАНІД ТВЕРДИЙ 

1687 НАТРІЮ АЗИД 

1689 НАТРІЮ ЦІАНІД ТВЕРДИЙ 

1894 ФЕНІЛРТУТІ ГІДРОКСИД 

1895 ФЕНІЛРТУТІ НІТРАТ 

2316 НАТРІЮ КУПРОЦІАНІДУ ТВЕРДИЙ 

2674 НАТРІЮ ФТОРСИЛІКАТ 

2855 ЦИНКУ ФТОРОСИЛІКАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок або кристали. Безбарвні. Нелеткі. 

Розчинні у воді, за винятком ртуті оксиціаніду. Водою і кислотами 

можуть розкладатися з утворенням токсичних і займистих газів. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі. При контакті з полум'ям утворюють токсичні гази 

(ціан, оксиди азоту, сполуки фтору та ін.). Натрію азид при 

нагріванні вибухонебезпечний. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок (при прийманні всередину)! 

Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I, II - відчуття опіку в порожнині рота, 

носоглотки, присмак металу в роті, нудота, блювання, загальна 

слабкість; у важких випадках отруєння - задуха, непритомність, 

судоми; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - сльозотеча, різь 

в очах. Можливий хімічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. Допускається 

використання інших засобів з характеристиками, аналогічними або більш високими ніж у 

засобів, що рекомендуються. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі 

не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами 

хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, 

розливів та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в сухі захищені від корозії 

ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою, пінами і порошками з максимальної 

відстані. Гази, які утворюються при розкладанні, осаджувати 

тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в металеву ємкість з додержанням запобіжних заходів 

і герметично закрити. Місце розсипу ізолювати піском. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, 

промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхню території (окремі осередки) 

обробити сумішшю двох об'ємів 10% розчину сульфату заліза і одного об'єму 10% розчину 

гашеного вапна (20% розчину натрію гідроксиду). Поверхні рухомого складу промити водою, 

мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При ковтанні пити солону воду (1 столова ложка повареної солі на 1 

склянку води). Викликати блювання. Приймати активоване вугілля у великій кількості. Шкіру 

промивати водою з милом. Очі промити водою. При отруєнні ціанідами дати кисень, дати 

вдихати амілнітрит (декілька крапель на ватці), а в разі припинення дихання зробити штучне 

дихання. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 620 

Номер ООН Найменування вантажу 

1544 АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К., або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

1544 Анабазину сульфат твердий 

1544 Цинхонін 

1550 СУРМИ ЛАКТАТ 

1551 СУРМИ-КАЛІЮ ТАРТРАТ 

1570 БРУЦИН 

1616 СВИНЦЮ АЦЕТАТ 

1654 НІКОТИН 

1655 НІКОТИНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К., або НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ 

ТВЕРДИЙ, Н.З.К. 

1657 НІКОТИНУ САЛІЦИЛАТ 

1659 НІКОТИНУ ТАРТРАТ 

1692 СТРИХНІН АБО СТРИХНІНУ СОЛІ 

2567 НАТРІЮ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ 

2628 КАЛІЮ ФТОРАЦЕТАТ 

2629 НАТРІЮ ФТОРАЦЕТАТ 

2659 НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ 

2876 РЕЗОРЦИН 

3249 ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

3444 НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД ТВЕРДИЙ 

3445 НІКОТИНУ СУЛЬФАТ ТВЕРДИЙ 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверді речовини. Порошок, кристали, гранули або паста. Білого або 

темно-жовтого кольору. Розчинні у воді, сурми лактат - нерозчинний. 

Малолеткі або нелеткі. Корозійні при зволоженні. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі. При горінні і нагріванні утворюють токсичні пари і гази. 

Пил і пари гідрохінону і резорцину можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. 

Небезпека для 

людини 

Можливий летальний наслідок (при прийманні всередину)! Небезпечні 

при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. I - слабкість, головний біль, запаморочення, задуха, серцебиття, біль у 

грудях; II - нудота, блювання, синюшність шкірних покривів, слизових 

оболонок, галюцинації; III - почервоніння, набряк; IV - різь, сльозотеча. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом з патроном В, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту 

від нафти і нафтопродуктів. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 

разів) - спецодяг, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в 

зону дихання очищеного повітря з патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-

П", універсальний респіратор "Снежок-КУ-М". При займанні - вогнезахисний костюм у 

комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. 

Не допускати сторонніх осіб. У небезпечну зону входити в захисних 

засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Організувати охорону 

вантажу. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в ємкості. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою зі змочувачем, пінами і порошками з 

максимальної відстані. Пари і гази, які утворюються при розкладанні, 

осаджувати тонкорозпиленою водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і відправити для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місце розсипу 

ізолювати піском. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, обробити 

слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При ковтанні - велика кількість води, викликати блювання. При попаданні 

на шкіру промити водою. Очі ретельно промити водою протягом 10 хвилин при добре 

розкритих повіках. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 622 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1553 КИСЛОТА АРСЕНОВА РІДКА 

1560 АРСЕНУ ТРИХЛОРИД 

1656 НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД РІДКИЙ або НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИДУ РОЗЧИН 

1658 НІКОТИНУ СУЛЬФАТУ РОЗЧИН 

1686 НАТРІЮ АРСЕНІТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

1851 ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКІЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

2317 НАТРІЮ КУПРОЦІАНІДУ РОЗЧИН 

3140 АЛКАЛОЇДИ РІДКІ, Н.З.К., або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ РІДКІ, Н.З.К. 

3140 Анабазину сульфат, розчин 

3144 НІКОТИНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К., або НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ РІДКИЙ, 

Н.З.К. 

3293 ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не більше 37% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Прозорі або білого кольору. Без запаху, гідразину водні 

розчини мають запах аміаку. Малолеткі. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. При нагріванні від відкритого полум'я утворюються 

токсичні пари. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - кашель, першіння в горлі; II - нудота, 

блювання, велике слиноутворення, біль в животі, кольки, пронос, 

біль в області кінцівок; III, IV - почервоніння, сверблячка. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ або 

промисловий протигаз РПГ-67 з патроном Е. Спецодяг, маслобензостійкі рукавички, рукавички 

з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. Допускається використання інших засобів з 

характеристиками, аналогічними або більш високими ніж у засобів, які рекомендуються. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. 

Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, 

зібрати в ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити всіма 

доступними способами. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати з низин з додержанням запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати 

піском, повітряно-механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води. 

Викликати фахівців для нейтралізації. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При ковтанні 

- велика кількість питва, викликати блювання. Приймати активоване вугілля. При попаданні на 

шкіру промивати водою з милом. Очі промивати великою кількістю води. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 623 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2814 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

2814 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ в охолодженому рідкому 

азоті 

2814 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ (лише матеріали 

тваринного походження) 

2900 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН 

2900 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН в охолодженому 

рідкому азоті 

2900 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН (лише матеріали 

тваринного походження і відходи) 

3172 ТОКСИНИ, ДОБУТІ З ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, РІДКІ, Н.З.К. 

3291 ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ, РІЗНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ (БІО) 

МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ 

ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К. 

3291 ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ, РІЗНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ (БІО) 

МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ 

ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К. в охолодженому рідкому азоті 

3373 ПРЕПАРАТ БІОЛОГІЧНИЙ, КАТЕГОРІЯ В 

3381 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не 

більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

3382 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К., з інгаляційною токсичністю не 

більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

3462 ТОКСИНИ, ДОБУТІ З ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ТВЕРДІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді речовини. Характерний запах. Тверда основа у 

воді нерозчинна, небезпечні компоненти водою екстрагуються, 

рідини розчинні. Рідини помірно киплячі або висококиплячі. 

Малолеткі або нелеткі. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Займаються при нагріванні від відкритого 

полум'я. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Горять із 

утворенням густого чорного диму і токсичних газів. 

Небезпека для людини Ознаки зараження можуть виявлятися через тривалий час. 

Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через 

неушкоджену шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. 

При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у 

комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний 

загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом РПГ і 

патронами А, В, Г, КД. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) 

- спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном 

ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС, службу санветнагляду. Не торкатися до пролитої 

або розсипаної речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних 

заходів. Перекачати вміст у справну ємкість або в ємкість для 

зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи і розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, повітряно-механічною і хімічною пінами. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місця розливу і розсипу обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. 

Розливи і розсипи обробити сполуками, які містять "активний хлор" (хлорне вапно, ДТСГК). 

Рідини відкачати з низин з додержанням запобіжних заходів. Поверхні рухомого складу, 

території обробити хлорним вапном, порошком ДТСГК. Поверхню території (окремі осередки) 

випалити при загрозі попадання в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 624 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1580 ХЛОРПІКРИН 

1583 ХЛОРПІКРИНУ СУМІШ, Н.З.К. 

2650 1,1-ДИХЛОР-1-НІТРОЕТАН 

3246 МЕТАНСУЛЬФОНІЛХЛОРИД 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або світло-жовті. Характерний запах. Нерозчинні 

у воді. Помірно киплячі. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкозаймисті. При контакті з полум'ям утворюють токсичні гази 

(фосген, хлороводень, хлор, оксиди азоту і сірки). Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок. Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - загальна слабкість, 

запаморочення, головний біль, сонливість, нудота, блювання, 

почервоніння обличчя, розширення зіниць; III - опік з утворенням 

міхурів; IV - різь, сльозотеча. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим 

протигазом і патроном В. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 

разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним 

патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону 

дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу, 

захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, зібрати в ємкості, герметично закрити. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, пінами і порошками з максимальної відстані. Охолоджувати 

ємкості водою з максимальної відстані. Гази і пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з 

прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу і території промити мийними 

композиціями, обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди), 

спиртовим, водно-спиртовим розчином лугу. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий 

одяг. При попаданні на шкіру промити уражену ділянку 2 - 5%-вим розчином питної соди. Очі 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 625 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2232 2-ХЛОРЕТАНАЛЬ 

2552 ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ РІДКИЙ 

2642 КИСЛОТА ФТОРОЦТОВА 

2649 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 

2661 ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН 

2689 ГЛІЦЕРИНУ альфа-ХЛОРГІДРИН 

2849 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 

3436 ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ ТВЕРДИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні, білого або 

жовтого кольору. Різкий дратливий запах. Рідини помірно киплячі 

або висококиплячі. Розчинні у воді. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Займисті або важкозаймисті. Займаються від відкритого полум'я. У 

порожніх ємкостях при нагріванні можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. Горять з утворенням токсичних газів (фосгену, 

галогеноводнів, галогенів). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - розлад дихання, прискорення пульсу, 

непритомність; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, 

сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим 

протигазом РПГ-67 і патроном В 6. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК 

до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним 

захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою 

подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати речовину у суху цілу ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити 

ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в 

ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, пінами і порошками з максимальної відстані. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гази і пари 

осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію 

людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати сухим піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу і території промити мийними 

композиціями, обробити гострою парою. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При попаданні на шкіру промити уражену ділянку 2 - 5%-вим розчином 

питної соди. Очі промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 626 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1698 ДИФЕНІЛАМІНОХЛОРАРСИН 

1889 ЦІАН БРОМІД 

1892 ЕТИЛДИХЛОРАРСИН 

2473 НАТРІЮ АРСАНІЛАТ 

2609 ТРИАЛІЛБОРАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні або жовтого 

кольору. Розчинні у воді, з водою реагують з утворенням 

токсичних сльозоточивих газів. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. Ціан бромистий - корозійний. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкозаймисті, триалілборат - займистий. Можуть займатися від 

відкритого полум'я. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. При 

взаємодії з водою утворюють горючі гази і легкозаймисті рідини. 

Гази і пари, які утворюються, можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. При нагріванні і горінні утворюють 

токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - металевий присмак у роті; головний біль, 

блювання, судоми, можлива непритомність; III - подразнення; IV - 

сльозотеча, світлобоязнь, спазми повік. Діють через неушкоджену 

шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. Додержуватися заходів пожежної безпеки. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати речовину у суху цілу ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити 

ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в 

ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, пінами і порошками з максимальної відстані. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гази і пари 

осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію 

людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Рідину відкачати зі знижень місцевості. 

Розсипи зібрати в сухі ємкості, щільно закрити і відправити для утилізації з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розливу і розсипу ізолювати сухим піском. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити водою з 

контрольною (провокаційною) метою мийними композиціями, слабким лужним розчином 

(вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Розливи і розсипи засипати порошками, які 

містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода, вапно). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При попаданні на шкіру промити водою з милом. При опіку - асептична 

пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 630 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1549 СУРМИ СПОЛУКА НЕОРГАНІЧНА ТВЕРДА, Н.З.К. 

1556 АРСЕНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К., неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., 

Арсеніти, н.з.к. та Арсену сульфіди, н.з.к. 

1556 Арсено-содовий розчин 

1557 Кальцію арсеніт 

1557 АРСЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К., неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., 

Арсеніти, н.з.к. та Арсену сульфіди, н.з.к. 

1557 Олова арсенід 

1564 Барію бромід 

1564 Барію карбонат 

1564 БАРІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 

1564 Барію сульфід 

1564 Барію хлорид 

1564 Барію хромат 

1564 Суміші солей барію для термообробки (НТ-495, НТ-660, БМФ) 

1564 Сольбар 

1566 БЕРИЛІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 

1707 ТАЛІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 

1935 ЦІАНІДУ РОЗЧИН, Н.З.К. 

2024 РТУТІ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К. 

2025 Ртуті (II) сульфід 

2025 РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. 

2026 ФЕНІЛРТУТІ СПОЛУКА, Н.З.К. 

2291 СВИНЦЮ СПОЛУКА РОЗЧИННА, Н.З.К. 

2291 Свинцю стеарат 

2570 КАДМІЮ СПОЛУКА 

2630 СЕЛЕНАТИ 

2630 СЕЛЕНІТИ 

2788 СПОЛУКА ОЛОВООРГАНІЧНА РІДКА, Н.З.К. 

2856 Кальцію фторосилікат 

2856 ФТОРОСИЛІКАТИ, Н.З.К. 

3141 СУРМИ СПОЛУКА НЕОРГАНІЧНА РІДКА, Н.З.К. 

3146 СПОЛУКА ОЛОВООРГАНІЧНА ТВЕРДА, Н.З.К. 

3243 РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ ТОКСИЧНУ РІДИНУ, Н.З.К. 

3278 СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, рідка, Н.З.К. 

3280 СПОЛУКА АРСЕНО-ОРГАНІЧНА РІДКА, Н.З.К. 

3281 КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ РІДКІ, Н.З.К. 

3282 СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, РІДКА, Н.З.К. 

3283 СЕЛЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. 

3284 ТЕЛУРУ СПОЛУКА, Н.З.К. 

3285 ВАНАДІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 

3285 Ванадієві сполуки для сірчанокислотного каталітичного виробництва 

3287 РІДИНА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3287 Барію хлорид, розчин 

3287 Рядок виключено 

3287 Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 40% (за масою) 

3288 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 
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3288 Позицію виключено 

3288 Натрію дихромат 

3413 КАЛІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН 

3414 НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН 

3415 НАТРІЮ ФТОРИДУ РОЗЧИН 

3422 КАЛІЮ ФТОРИДУ РОЗЧИН 

3440 СЕЛЕНУ СПОЛУКА, РІДКА, Н.З.К. 

3464 СПОЛУКА ФОСФОРООРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, ТВЕРДА, Н.З.К.* 

3465 СПОЛУКА АРСЕНО-ОРГАНІЧНА ТВЕРДА, Н.З.К.* 

3466 КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ ТВЕРДІ, Н.З.К.* 

3467 СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ТОКСИЧНА, ТВЕРДА, Н.З.К.* 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді речовини. Малолеткі. Мають корозійну дію. Пари 

важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкозаймисті або незаймисті. Можуть займатися від відкритого 

полум'я. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. При нагріванні 

розкладаються з утворенням токсичних парів, газів і аерозолів. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок. Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - слабкість, головний 

біль, запаморочення, задуха, серцебиття, болі у грудях, нудота, 

блювання, синюшність шкірних покривів, слизових оболонок, 

галюцинації; III - почервоніння, набряк; IV - різь, сльозотеча. При 

пожежі можливі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Потерпілим надати першу допомогу.  

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Розливи і розсипи огородити ґрунтовим валом, зібрати в 

ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами 

та порошками з максимальної відстані. Пари і гази, які утворюються 

при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку 

руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Рідину відкачати зі знижень місцевості з додержанням запобіжних заходів. Місця розливу і 

розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною піною і не допускати попадання речовини в 

поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Поверхні рухомого складу, території обробити мийними композиціями. Викликати фахівців для 

нейтралізації. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При ковтанні викликати блювання. Приймати активоване вугілля. При 

отруєнні ціанідами дати вдихати амилнітрит (декілька крапель на ватці), а при зупинці дихання 

зробити штучне дихання. При попаданні на шкіру ретельно промити водою з милом. Очі 

промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 632 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2206 ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН ТОКСИЧНИЙ, 

Н.З.К. 

2206 Композиції ізоціанатні 

2206 Компоненти ізоціанатні для виробництва пінопластів 

2206 Поліізоціанати 

3276 НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 

3439 НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Колір від ясно-жовтого до 

темно-коричневого. Характерний запах. Важчі за воду. Практично 

нерозчинні у воді, водою повільно розкладаються. Леткі. Пари 

важчі за повітря; накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Займисті або важкозаймисті. Займаються від відкритого вогню. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Горять з утворенням 

токсичних газів (ціану, оксидів азоту).  

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок. Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - розлад дихання, 

прискорення пульсу, непритомність; III - почервоніння, сухість, 

сверблячка; IV - різь в очах, сльозотеча. При пожежі можливі 

опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і патронами А 8, В 6. При займанні - вогнезахисний 

костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити в СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати речовину у цілу ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи і розсипи огородити 

ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємкості. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

Гази і пари осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку 

руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу і розсипу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу і території обробити лужним розчином 

(вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). Окремі осередки території обробити 

розчином, який містить два об'єми 10%-вого розчину сульфату заліза і один об'єм 10%-вого 

розчину гашеного вапна. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Дати пити тепле молоко (або воду) з питною содою. При попаданні на 

шкіру негайно промити водою. При ураженні очей - промивання проточною водою протягом 10 

- 15 хвилин при добре розкритих повіках; госпіталізація в офтальмологічне відділення. При 

опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 634 

Номер 

ООН 
Найменування вантажу 

1601 ЗАСІБ ДЕЗИНФІКУЮЧИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

2016 БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ НЕВИБУХОВІ без розривного чи 

вибивного заряду і підривника 

2811 РЕЧОВИНА ТОКСИЧНА ТВЕРДА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

2811 Інгібітори корозії токсичні тверді 

2811 Пек кам'яновугільний токсичний 

2811 Пек нафтовий токсичний 

2811 1,3-Дифенілгуанідин 

3143 Динітронафталін 

3143 БАРВНИК ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ 

БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

3448 РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА ТВЕРДА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби або тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. 

Малолеткі. Малорозчинні у воді. Мають корозійну дію. 

Забруднюють водоймища.  
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Займисті або важкозаймисті. Займаються від відкритого полум'я. 

Горять з утворенням токсичних газів і аерозолів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - металевий присмак у роті, головний біль, 

нудота, блювання, біль у кінцівках, судоми, можлива 

непритомність; III - подразнення; IV - сльозотеча, світлобоязнь, 

спазм повік. При пожежі можливі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим 

протигазом з патроном Е, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту 

від нафти і нафтопродуктів. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини і 

зруйнованих виробів. Розсипи огородити ґрунтовим валом, зібрати 

в ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою зі змочувачем, пінами і 

порошками з максимальної відстані. Гази і аерозолі, які 

утворюються при розкладанні, осаджувати тонко розпиленою 

водою. Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. Кислоту 

пікрамінову зволожити водою. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Місце розсипу ізолювати піском. Поверхні рухомого складу, 

території, виробів обробити мийними композиціями. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Викликати блювання. Приймати активоване вугілля. Шкіру і очі промити 

великою кількістю води. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 636 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2929 РІДИНА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3383 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 500 ЛК 50 
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3384 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів 

не менше 10 ЛК 50 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Низькокиплячі або помірно киплячі. Леткі. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Мають корозійну дію. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Можуть займатися від 

нагрітих стінок ємкості. Пари утворюють з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При нагріванні і горінні утворюють 

токсичні гази. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, II - 

ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через 

неушкоджену шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. 

Можливий хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом і патронами А, В. При малих концентраціях у повітрі (при 

перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з 

універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект з 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися 

навітряного боку. Уникати низьких місць. Додержуватися заходів 

пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню і іскор. У 

зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. 

Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку 

ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися до пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або в 

ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати 

в ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками з 

максимальної відстані. Гази осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних 

заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території випалити при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. Викликати фахівців відправника вантажу 

для утилізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. Викликати блювання. Дати сольове проносне. 

При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 637 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2742 ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

3362 ХЛОРСИЛАНИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний запах. У воді нерозчинні, повільно 

розкладаються. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Корозійні. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків при нагріванні можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням 

токсичних газів (фосгену, хлороводню). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - хекання, нудота, блювання, кашель, біль за грудиною, по 

ходу шлунково-кишкового тракту; III - біль, почервоніння; IV - 

спазм повік, сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний 

опік. При горінні і вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті з промисловим протигазом з патроном А. При займанні - вогнезахисний 

костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися до пролитої речовини. Усунути течі 

з додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу, 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від корозії 

ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами і порошками. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку 

руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Рідини відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержання 

заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою 

поверхні рухомого складу і території обробити мийними композиціями; слабким лужним 

розчином. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в 

ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При попаданні на шкіру промити водою з милом. При попаданні в очі 

промити проточною водою 10 - 15 хвилин. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 639 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1700 СВІЧКИ ГАЗОВІ СЛЬОЗОТОЧИВІ 

2017 БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ НЕВИБУХОВІ без розривного чи вибивного 

заряду і підривника 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять сльозоточивий газ. Гази важчі за повітря. При 

виході накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Займисті або важкозаймисті. Можуть займатися від іскор і полум'я. 

Горять з утворенням великої кількості диму і токсичних газів. 

Небезпека для людини Гази небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - слабкість, головний біль, задуха, серцебиття, 

нудота, синюшність шкірних покривів, судоми, непритомність; III, 

IV - сльозотеча, почервоніння, набряк. При пожежі можливі опіки. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М и спецодяг. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий 

костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом марки РПГ з патроном А, 

промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-

М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися 

навітряного боку. Уникати низьких місць. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. 

Ізолювати район доти, доки газ не розсіється. Не торкатися до 

зруйнованих виробів. Не допускати попадання виробів у 

водоймища. Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих виробів. Гасити з максимальної 

відстані тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-

механічною і хімічною пінами, іншими засобами. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції газу використовувати розпилену воду. Вироби зібрати в ємкості і відправити для 

утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати піском. Поверхні 

рухомого складу, виробів, території промити мийними композиціями; обробити лужним 

розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промивати водою не менше 15 хвилин. При опіках накласти 

асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 640 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2022 КИСЛОТА КРЕЗИЛОВА 

2927 Акваніт 

2927 Альдегід глутаровий (25 - 50% водний розчин) 

2927 РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

2927 Масло креозотне 

2927 Смола фенольна 

2927 Дибромпропанол-1 

2928 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

2928 Фракція антраценова 

3277 ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 
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3289 РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3290 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3290 Позицію виключено 

3290 Шлами сірчанокислого виробництва 

3361 ХЛОРСИЛАНИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

3389 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. з інгаляційною 

токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 500 

ЛК 50 

3390 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. з інгаляційною 

токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 

ЛК 50 

3488 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 500 ЛК 50 

3489 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів 

не менше 10 ЛК 50 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді речовини. Водою повільно розкладаються. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкозаймисті. Займаються при нагріванні від 

відкритого полум'я. Пари і пил можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші при нагріванні. Горять з утворенням 

токсичних газів. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - слабкість, головний 

біль, запаморочення, задуха, серцебиття, болі у грудях, нудота, 

блювання, синюшність шкірних покривів, слизових оболонок, 

галюцинації; III - почервоніння, набряк; IV - різь, сльозотеча. 

Хімічний опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати речовину у цілу суху, захищену від корозії ємкість або 

в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи і 

розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в захищені від корозії ємкості. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками з 

максимальної відстані. Гази і пари, які утворюються, осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з 

прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. Охолоджувати ємкості водою з максимальної 

відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Рідину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням запобіжних заходів. Розсипи засипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від 

корозії ємкості з додержанням запобіжних заходів. Місце розливу, розсипу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті 

водою поверхні рухомого складу і території обробити мийними композиціями, слабким лужним 

розчином. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в 

ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При попаданні на шкіру промити водою з милом. При попаданні в очі 

промити проточною водою 10 - 15 хвилин. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 643 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3071 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ 

СУМІШ РІДКА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Різкий задушливий запах. Розчинність у воді різна. 

Низькокиплячі або помірно киплячі. Леткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Можуть займатися 

від нагрітих стінок ємкості. Пари утворюють з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При нагріванні і горінні утворюють 

токсичні гази (оксиди сірки). 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через неушкоджену 

шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм з 

саморятувальником СПІ-20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відвести сторонніх. Триматися навітряного 

боку. Уникати низьких місць. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню і іскор. У зону аварії 

входити в захисному одязі і дихальному апараті. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися до пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або в 

ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати 

в ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари 

тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками з 

максимальної відстані. Гази осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-

механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних 

заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) 

обробити ДТСГК, хлорним вапном; випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; 

ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. Викликати блювання. Прийняти активоване 

вугілля. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 644 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2930 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3279 СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Леткі. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. Мають корозійну дію. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Можуть займатися 

від нагрітих стінок ємкості. Пари і пил утворюють з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При нагріванні і горінні утворюють 

токсичні гази. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через неушкоджену 

шкіру. Нудота, блювання, кашель, задуха, судоми. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При аварійних концентраціях для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). 

Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим 

протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм з 

саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом і патронами А, В. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися 

навітряного боку. Уникати низьких місць. Додержуватися заходів 

пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню і іскор. У 

зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. 

Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку 

ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися до пролитої або розсипаної речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину цілу 

ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання 

рідин. Розливи, розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, зібрати в ємкості, герметично закрити. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками з 

максимальної відстані. Гази осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу (розсипу) ізолювати піском, повітряно-

механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних 

заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) 

обробити ДТСГК, хлорним вапном; випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; 

ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. Викликати блювання. Дати сольове проносне. 

При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 647 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1135 ЕТИЛЕНХЛОРГІДРИН 

1181 ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 

1239 ЕФІР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ 

1259 НІКЕЛЮ КАРБОНІЛ 

1569 БРОМАЦЕТОН 

1603 ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 

1737 БЕНЗИЛБРОМІД 

1738 БЕНЗИЛХЛОРИД 

1994 ЗАЛІЗА ПЕНТАКАРБОНІЛ 

2023 ЕПІХЛОРГІДРИН 

2295 МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 

2558 ЕПІБРОМГІДРИН 

2589 ВІНІЛХЛОРАЦЕТАТ 

2611 ПРОПІЛЕНХЛОРГІДРИН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або слабо забарвлені. Різкий, дратівливий запах. 

Низько- або помірно киплячі. Нерозчинні у воді, за винятком 

етиленхлоргідрина і етилхлорацетата. Важчі за воду. Леткі. Пари 

важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. Бензилбромід і 

бензилхлорид - слабокорозійні. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися 

далеко від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(фосгену, хлору, хлороводню). Рідини мають температуру спалаху 

вище -18° C. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча 

концентрація парів при температурі навколишнього середовища, 

рівній температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - першіння в горлі, 

нежить, кашель, збудження, потім сонливість, запаморочення, 

слабкість; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, 

сльозотеча. Можливий хімічний опік. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 300 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися до пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або 

ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари 

тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При знижених 

температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів 

пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу 

промити мийними композиціями; обробити утримуючими "активний хлор" розчинами (хлорне 

вапно, ДТСГК); концентрованим розчином пероксиду водню. Поверхню території (окремі 

осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води, обробити утримуючими 

"активний хлор" речовинами (хлорне вапно, ДТСГК), ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. Прийняти активоване вугілля. Якщо хворий 

при свідомості - викликати блювання. Не давати молоко, масло, жири. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 648 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1163 ДИМЕТИЛГІДРАЗИН НЕСИМЕТРИЧНИЙ 

1185 ЕТИЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1244 МЕТИЛГІДРАЗИН 

2334 АЛІЛАМІН 

2382 ДИМЕТИЛГІДРАЗИН СИМЕТРИЧНИЙ 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або від ясно-жовтого до темно-коричневого 

кольору. Характерний запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. 

Диметилгідразин несиметричний на повітрі парує (пари білого 

кольору). Розчинні у воді, диметилдигідразин і метилгидразин 

гігроскопічні. Леткі. Пари важчі за повітря, накопичуються в 

низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Корозійні. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. Горять з утворенням токсичних газів 

(ціану, оксидів азоту). Над поверхнею розлитої рідини утворюється 

горюча концентрація парів при температурі навколишнього 

середовища, рівній температурі спалаху рідини і вище. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - кашель, біль за грудиною, розлад дихання, 

прискорення пульсу, непритомність; III - почервоніння, сухість, 

сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. 

Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. При 

отруєнні диметилгідразинами можливе ураження печінки, набряк 

легенів, летальний наслідок. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

дотриманням запобіжних заходів. Перекачати речовину у захищену 

від корозії цілу ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов 

змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей (при горінні). 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами 

з максимальної відстані (не менше 40 м). Організувати евакуацію 

людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, промити великою кількістю води і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. При зниженій температурі повітря речовину відкачати зі знижень 

місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого складу, 

території промити мийними композиціями; обробити утримуючими "активний хлор" розчинами 

(хлорне вапно, ДТСГК); 30 - 50% розчином пероксиду водню, слабким розчином кислоти. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою. Уражені очі впродовж 10 хвилин ретельно промити 

проточною водою при добре розкритих повіках. Велика кількість питва. При опіках накласти 

асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 649 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3080 ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

3275 НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні. Характерний 

запах. Низькокиплячі або помірно киплячі. Практично нерозчинні 

у воді, водою повільно розкладаються. Леткі. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. Горять з утворенням токсичних газів 

(ціану, оксидів азоту). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - порушення дихання, прискорення пульсу, 

непритомність; III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, 

сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу суху 

ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари 

тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

Гази і пари охолоджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з прилеглих будівель з урахуванням напрямку 

руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною. При знижених температурах повітря речовину відкачати зі 

знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту 

із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) 

метою. Поверхні рухомого складу і території обробити лужним розчином (вапняним молоком, 

розчином кальцинованої соди). Окремі осередки території обробити розчином, який містить два 

об'єми 10%-вого розчину сульфату заліза і один об'єм 10%-вого розчину гашеної соди. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Шкіру промити водою. Уражені очі впродовж 10 хвилин ретельно промити 

проточною водою при добре розкритих повіках. У ніс закапати олію. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 650 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1092 АКРОЛЕЇН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1143 КРОТОНАЛЬДЕГІД або КРОТОНАЛЬДЕГІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1199 ФУРАЛЬДЕГІДИ 

1251 МЕТИЛВІНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2521 ДИКЕТЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Різкий дратівливий запах. Низькокиплячі і 

помірно киплячі. Розчинні у воді, за винятком дикетена. Леткі. Пари 

важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з 

повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися 

далеко від місця витікання. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші.  

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - першіння в горлі, ускладнене дихання, 

відчуття задухи, сухий кашель; II - опіки губ, шкіри підборіддя, 

слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунка, різкі 

болі за грудиною, болісне блювання з кров'ю, захриплість голосу, 

можливий набряк гортані, моча від рожевого до вишневого кольору; 

III - почервоніння, сухість, сверблячка; IV - різь, сльозотеча. 

Хімічний опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з 

дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м (для акролеїну - 400 м). Відкоригувати 

вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. 

Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. У зону аварії входити в захисному одязі і 

дихальному апараті. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу захищену від 

корозії ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання 

рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в ємкості. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Осаджувати пари 

тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. При знижених 

температурах повітря речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів 

пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті водою поверхні рухомого 

складу, території промити мийними композиціями, обробити лужними розчинами (вапняним 

молоком, розчином кальцинованої соди), концентрованим розчином пероксиду водню 

(акролеїн, дикетен). Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання в 

ґрунтові води; ґрунт переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити 2%-вим розчином питної соди, водою. При отруєнні 

викликати блювання штучним шляхом. При отруєнні кротональдегідом пити молоко, сирі яйця, 

олію (ковтками). 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 651 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3123 РІДИНА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

3125 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.. 

3385 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 500 ЛК 50 

3386 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів 

не менше 10 ЛК 50 

3490 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

3491 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Бурхливо реагують з водою. Забруднюють водоймища. 

Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Можуть займатися від іскор і полум'я. 

При взаємодії з водою виділяють горючі гази і велику кількість 

тепла, можливе утворення токсичних газів. Деякі гази на повітрі 

самозаймаються. Гази можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. При попаданні води в ємкості можливі 

вибухи. При горінні можуть утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - кашель, першіння в горлі, відчуття задухи, 

переривчасте дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - набряк повік, 

різь в очах, сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу суху 

ємкість. Не допускати попадання в ємкість і на вантаж. Розливи 

огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, 

зібрати в сухі ємкості і герметично закрити. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Не використовувати воду! 

Гасити тільки порошковими речовинами. Ємкості охолоджувати 

водою, не допускаючи попадання в них води. Гази та пари, які 

утворюються при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою 

водою. Організувати евакуацію людей з прилеглих будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати зі зниженої місцевості з додержанням запобіжних заходів. Місце розливу 

ізолювати піском і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий 

шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місце зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого 

складу промити великою кількістю води. Викликати фахівців відправника вантажу для 

нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Приймати активоване вугілля. Очі й шкіру промити водою. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 653 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3124 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Самозаймаються на повітрі. Можуть займатися від іскор і 

полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. При горінні можуть утворювати токсичні гази. Пил і 

пари можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. Подразнюють шкіру і слизові оболонки. I - кашель, першіння 

в горлі, задуха; III - почервоніння, захворювання шкіри; IV - різь, 

сльозотеча. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим 

протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати 

в ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною 

піною, порошками. Організувати евакуацію людей з прилеглих 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту з забрудненням, зібрати в ємкості, залити водою і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту, оброблену територію промити водою. Поверхні рухомого 

складу промити водою; окремі місця протерти вологим дрантям. Поверхню території промити 

великою кількістю води. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Слизові оболонки і шкіру промити великою кількістю води. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 655 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3122 РІДИНА ТОКСИЧНА, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

3387 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною 

токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 500 

ЛК 50 

3388 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною 

токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 

ЛК 50 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Сильні окислювачі. Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Займають горючі речовини. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. При нагріванні може виділятися кисень, який 

сприяє як виникненню горіння, так і швидкому розвитку пожежі. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - попаданні усередину, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - кашель, першіння в 

горлі, сльозотеча; II - болі при ковтанні та у стравоході, у животі, 

блювання; III - утворення білих плям, біль; IV - біль, сльозотеча, 

спазм повік. Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. Діють через неушкоджену шкіру. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у 

комплекті з промисловим протигазом і патронами В, БКФ. При малих концентраціях у повітрі 

(з перевищенням ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, 

з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект з 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Повідомити СЕС. 

Не торкатися пролитої речовини. Розливи огородити ґрунтовим 

валом. Розбавляти великою кількістю води. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не 

допускати контакту з нафтопродуктами, горючими матеріалами і 

металами. 

У разі пожежі Не горять. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів, пилу використовувати розпилену воду. Відкачати речовину зі знижень 

місцевості з використанням інертних стосовно окислювачів матеріалів і відправити для 

утилізації в супроводі фахівців відправника вантажу (вантажоодержувача). Місце розливу 

ізолювати піском, промити великою кількістю води; обвалувати і не допускати зіткнення з 

нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого складу, території 

(окремі осередки) обробити мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При потраплянні всередину - дати випити води 

або молока, викликати блювання. Потім дати активоване вугілля. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 656 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1809 ФОСФОРУ ТРИХЛОРИД  

1810 ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД 

1834 СУЛЬФУРИЛХЛОРИД 

1838 ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини безбарвні з різким запахом. У вологому повітрі сильно 

димлять. Низькокиплячі (фосфору трихлорид, сульфурилхлорид) 

або помірнокиплячі. Водою бурхливо розкладаються з утворенням 

токсичних газів. Гідролізуються: фосфору трихлорид та титану 

тетрахлорид з утворенням соляної кислоти, фосфору оксихлорид з 

утворенням ортофосфорної кислоти, сульфурилхлорид з утворенням 

сірчаної кислоти. Корозійні для більшості металів. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. При взаємодії з металами можуть виділяти горючі гази. 

При тривалому зберіганні сульфурилхлорид розпадається на хлор та 

сірчистий ангідрид. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У 

полум'ї розкладаються з виділенням токсичних газів. 

Небезпека для людини Небезпечна при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - першіння в горлі, сухий або вологий кашель, 

ускладнене дихання, клекотливе дихання, сльозотеча; II - опіки 

стравоходу, шлунка, різкі болі за грудиною; III - опік шкіри, 

виразка; IV - різь, осліплення. Хімічний опік, рани, які важко 

загоюються. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвіди та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом і патроном А. При займанні - вогнезахисний костюм у 

комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу суху, 

захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, залити великою кількістю води з 

додержанням запобіжних заходів. Забрати по можливості з зони 

аварії металеві вироби, або захистити від попадання на них 

речовини. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не горить. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані, не 

допускаючи попадання води в ємкості. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з 

додержанням запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати та 

вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з 

контрольною (провокаційною) метою. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною 

піною, промити водою і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Розливи засипати 

порошками, які містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода). Змити водою з 

максимальної відстані. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При потраплянні у шлунок фосфору трихлориду - пити ковтками олію, а у 

разі ураження фосфором оксихлоридом - пити молоко. Забороняється викликати блювання. Очі 

(при широко розкритих повіках) і шкіру промити 2%-вим содовим розчином або великою 

кількістю води. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 657 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2727 ТАЛІЮ (I) НІТРАТ 

3086 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверда речовина. Безбарвні кристали. Розчинні у воді. Сильний 

окислювач. Забруднює водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючий. Займає горючі речовини. При нагріванні розкладається 

з утворенням кисню, який сприяє як виникненню горіння, так і 

швидкому розвитку пожежі. При нагріванні та детонації можливе 

розкладання з вибухом. При нагріванні і горінні утворює токсичні 

гази - оксиди азоту. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - першіння в горлі, ускладнене дихання, відчуття 

задухи, болі у грудях, носові кровотечі; III - набряк, біль, 

почервоніння, виразки; IV - біль, сльозотеча, світлобоязнь. Пил діє 

подразнювально Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі 

опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим 

протигазом з патроном Аф, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти та нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтруючий респіратор "ФОРТ-П", універсальний респіратор "Снежок-

КУ-М". 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в ємкості. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не 

допускати контакту з нафтопродуктами та іншими горючими 

матеріалами. 

У разі пожежі Не горить. Гасити горючі суміші тонкорозпиленою водою зі 

змотувачами, пінами, порошками з максимальної відстані. Гази та 

пари, які утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Розсипи зібрати і відправити для утилізації 

з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою 

кількістю води. Не допускати зіткнення речовини, промивних вод з нафтопродуктами та 

іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, 

мийними композиціями, обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою. При попаданні усередину викликати блювання. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 658 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1510 ТЕТРАНІТРОМЕТАН 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідина. Безбарвна. Різкий запах. Помірно кипляча. Малолетка. Пари 

важчі за повітря. Нерозчинна у воді. Важча за воду. Сильний 

окислювач. Корозійна. Забруднює водоймища 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горюча. Вибухонебезпечна при нагріванні. Займає горючі речовини. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні. При горінні та вибуху 

утворюються токсичні гази (ціан, оксиди азоту) 

Небезпека для людини Небезпечна при: I - вдиханні, II - потраплянні всередину, III - 

потраплянні на шкіру, IV - потраплянні в очі. I - кашель, першіння в 

горлі; II - порушення координації руху, судоми; III - утворення 

білих плям, біль; IV - біль, сльозотеча. Хімічний опік. При пожежі 

та вибухах можливі опіки і травми 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патронами А. При малих концентраціях у повітрі (при 

перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з 

універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ-12265-78 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Постраждалим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

Триматися навітряного боку. Уникати низин 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішування рідин. Не торкатися пролитої 

речовини. Розливи обгородити ґрунтовим валом. Не допускати 

потрапляння речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не 

допускати контакту з нафтопродуктами, горючими матеріалами і 

металами 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами. 

Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Відкачати 

речовину з низин з використанням інертних стосовно окислювачів матеріалів і відправити для 

утилізації. Місце розливу ізолювати піском, обвалувати і не допускати зіткнення з 

нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними 

композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) випалити при 

загрозі потрапляння речовини в ґрунтові води; обробити розчином пероксиду водню 

концентрації 30 - 50%; ґрунт переорати 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити водою 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 801 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1730 СУРМИ ПЕНТАХЛОРИД РІДКИЙ 

1731 СУРМИ ПЕНТАХЛОРИДУ РОЗЧИН 

1732 СУРМИ ПЕНТАФТОРИД* ** 

1754 КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВА (з сірчаним ангідридом або без нього) 

1755 КИСЛОТИ ХРОМОВОЇ РОЗЧИН 

1757 ХРОМУ ФТОРИДУ РОЗЧИН** 

1758 ХРОМУ ОКСИХЛОРИД 

1775 КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДНЕВА** 

1777 КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВА 

1778 КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДНЕВА** 

1782 КИСЛОТА ГЕКСАФТОРФОСФОРНА 

1786 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ ТА КИСЛОТИ СІРЧАНОЇ СУМІШ** 

1787 КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДНЕВА 

1788 КИСЛОТА БРОМИСТОВОДНЕВА 

1789 КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДНЕВА 

1790 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду більше 

60%, але не більше 85% 

1790 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду більше 85% 

1790 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду не більше 

60% 

1794 СВИНЦЮ СУЛЬФАТ, що містить більше 3% вільної кислоти 

1808 ФОСФОРУ ТРИБРОМІД* 

1810 Позицію виключено 

1818 КРЕМНІЮ ТЕТРАХЛОРИД* 

1827 ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 

1829 СІРКИ ТРИОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ* 

1830 КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить більше 51% кислоти 

1832 КИСЛОТА СІРЧАНА ВІДПРАЦЬОВАНА 

1833 КИСЛОТА СІРЧИСТА 

1838 Позицію виключено 

1840 ЦИНКУ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 

1906 КИСЛОТА СІРЧАНА, РЕГЕНЕРОВАНА З КИСЛОГО ГУДРОНУ 

2308 КИСЛОТА НІТРОЗИЛСІРЧАНА РІДКА 

2443 ВАНАДІЮ ОКСИТРИХЛОРИД 

2444 ВАНАДІЮ ТЕТРАХЛОРИД 

2576 ФОСФОРУ ОКСИБРОМІД РОЗПЛАВЛЕНИЙ* 

2580 АЛЮМІНІЮ БРОМІДУ РОЗЧИН 

2581 АЛЮМІНІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 

2582 ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИДУ РОЗЧИН 

2692 БОРУ ТРИБРОМІД 

2790 КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти більше 10%, але менше 

50%* 

2790 КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти не менше 50%, але не 

більше 80% 

2796 КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить не більше 51% кислоти, або РІДИНА 

АКУМУЛЯТОРНА КИСЛОТНА 

2817 АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН** 
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2837 БІСУЛЬФАТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

2851 БОРУ ТРИФТОРИДУ-ДИГІДРАТ** 

2879 СЕЛЕНУ ОКСИХЛОРИД 

3264 Алюмінію окисхлорид, коагулянт 

3421 КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН** 

3471 ГІДРОФТОРИДІВ РОЗЧИН, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні, жовтуваті або зеленуваті. Ванадію тетрахлорид і 

хрому оксихлорид -червоно-бурі рідини. Речовини, відзначені 

символом (*), мають різкий запах, на повітрі димлять. 

Низькокиплячі або помірно киплячі. Розчинні або реагують із водою 

з утворенням токсичних газів, можливий розігрів; розкладання 

кислоти хлорсульфонової супроводжується вибухом. Корозійні для 

більшості металів, а речовини, відзначені символом (**), також для 

скла і кераміки. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. При взаємодії з металами можуть виділяти горючі гази. 

Кислота сірчана і сурми пентафторид можуть сприяти займанню 

горючих речовин. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - першіння в горлі, сухий або вологий кашель, 

утруднене дихання, задуха, клекотливе дихання, сльозотеча; II - 

опіки стравоходу, шлунка, різкий біль за грудиною; III - опік шкіри, 

виразка; IV - різь, осліплення. Хімічний опік, рани, які важко 

загоюються. При контакті з розплавленим фосфору оксибромідом 

можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Кислотостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патроном А. При займанні - вогнезахисний костюм у 

комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну суху, 

захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, залити великою кількістю води з 

додержанням запобіжних заходів. Забрати, по можливості, із зони 

аварії металеві вироби, або захистити від влучення на них речовини. 

Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не горять. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані, не 

допускати попадання води в ємкості. Не допускати попадання води 

в ємкості з кислотою хлорсульфоновою. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, 

промити водою і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Протоки засипати 

порошками, що містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода). Змити водою з 

максимальної відстані. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При попаданні в шлунок - пити ковтками олію. Забороняється викликати 

блювання. Очі (при широко розкритих повіках) і шкіру промити 2%-вим розчином питної соди 

або великою кількістю води. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 802 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1744 БРОМ або БРОМУ РОЗЧИН 

1792 ЙОДУ МОНОХЛОРИД ТВЕРДИЙ 

1796 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА, що містить азотної кислоти більше 50 % 

1796 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА, що містить азотної кислоти не більше 50 %  

1802 КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою кислоти не більше 50 % 

1805 КИСЛОТИ ФОСФОРНОЇ РОЗЧИН 

1826 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА ВІДПРАЦЬОВАНА, що містить більше 50 % 

азотної кислоти 

1826 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА ВІДПРАЦЬОВАНА, що містить не більше 

50 % азотної кислоти 

1831 КИСЛОТА СІРЧАНА ДИМЛЯЧА 

2031 КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не 

більше 70 % 

2031 КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти більше 

70 % 

2031 КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не 

менше 65 %, але не більше 70 % 

2032 КИСЛОТА АЗОТНА ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА 

2032 Меланж 

2240 КИСЛОТА ХРОМСІРЧАНА 

3498 ЙОДУ МОНОХЛОРИД РІДКИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Бром, йоду монохлорид, кислота хромсірчана і 

меланж - червоно-бурого кольору. Різкий, дратівливий запах. На 

повітрі димлять. Помірно або висококиплячі, окрім брому. Добре 

розчинні у воді. При взаємодії з водою можливий сильний розігрів, 

розбризкування і утворення токсичних газів. Важчі за воду. Леткі. 

Пари важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Сильні окислювачі. Корозійні для більшості металів. Забруднюють 

водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Займають горючі речовини. Здатні вибухати в суміші з 

органічними речовинами. При взаємодії з металами утворюють 

займисті і токсичні гази. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Взаємодія з водою може викликати займання горючих матеріалів. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - першіння в горлі, 

сухий кашель, утруднене дихання, задуха, клекотливе дихання; III - 

опік шкіри, виразка; IV - різь, осліплення. Хімічний опік, рани, що 

не загоюються. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Кислотостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патроном А. При займанні - вогнезахисний костюм у 

комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

При роботі з меланжами використовувати ізолюючі протигази ІП-46, Т-62, КІ, КІП-7, ІП-5; 

протигази УМ, МО-4, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М, МО-4в; шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2; захисні 

костюми КР-3, ЗК-1, ЗК-3, КР-2, КГ-611, КГ-612; фартух ВП-1; спеціальне гумове взуття; 

рукавички гумові БЛ-1, БЛ-1М. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м (для кислоти азотної - 800 м). Відкоригувати 

вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. 

У небезпечну зону входити в захисних засобах. Триматися 

навітряного боку. Уникати низин. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати лужним або інертним матеріалом (вапняк, зола), 

залити великою кількістю води з додержанням запобіжних заходів. 

Забрати по можливості із зони аварії горючі матеріали і металеві 

вироби, або захистити від влучення на них речовини. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не горять. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані 

(не допускати попадання води в ємкості!). 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, промити 

великою кількістю води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води, 

зіткнення з матеріалами, забрудненими нафтопродуктами, оліями. Ґрунт після нейтралізації 

перерити. Промиті водою поверхні рухомого складу, території обробити мийними 

композиціями, лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, тепло, 

спокій, чистий одяг. Очі (при широко розкритих повіках) і шкіру промити 2 %-вим розчином 

питної соди або великою кількістю води протягом 15 хвилин, потім накласти асептичну 

пов'язку. Прополоскати рот 2 %-вим розчином питної соди, розстебнути одяг, що утруднює 

дихання. Не викликати блювання. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 803 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1715 АНГІДРИД ОЦТОВИЙ$ 

1716 АЦЕТИЛБРОМІД** 

1718 КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНА
 ##

 

1742 БОРУ ТРИФТОРИД ТА ОЦТОВА КИСЛОТА - КОМПЛЕКС РІДКИЙ** 

1743 БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС РІДКИЙ** 

1764 КИСЛОТА ДИХЛОРОЦТОВА** 

1765 ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД** 

1779 КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти більше 85% 

1780 ФУМАРИЛХЛОРИД** 

1793 КИСЛОТА ІЗОПРОПІЛФОСФОРНА
 ##

 

1817 ПІРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД**
 , #

 

1828 Сірки дихлорид**
 , # 

 

1828 СІРКИ ХЛОРИДИ**
 , # 

 

1828 Сульфохлорид 

1834 Позицію виключено 

1836 ТІОНІЛХЛОРИД**
 , #

 

1837 ТІОФОСФОРИЛХЛОРИД**
 , #, ##

 

1839 КИСЛОТА ТРИХЛОРОЦТОВА** 

1848 КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою кислоти не менше 10%, але менше 

90% 

1898 АЦЕТИЛЙОДИД** 

1902 КИСЛОТА ДІІЗООКТИЛФОСФОРНА
 ##

 

1938 КИСЛОТИ БРОМОЦТОВОЇ РОЗЧИН** 

1940 КИСЛОТА ТІОГЛІКОЛЕВА
 #

 

2215 АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ 

2215 АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

2218 КИСЛОТА АКРИЛОВА СТАБІЛІЗОВАНА
 $

 

2262 ДИМЕТИЛКАРБАМІЛХЛОРИД** 

2442 ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД** 

2496 АНГІДРИД ПРОПІОНОВИЙ 

2502 ВАЛЕРИЛХЛОРИД**
 , $

 

2511 КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПІОНОВА** 

2513 БРОМАЦЕТИЛБРОМІД** 

2531 КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВА СТАБІЛІЗОВАНА 

2564 КИСЛОТИ ТРИХЛОРОЦТОВОЇ РОЗЧИН** 

2571 Кислота етилсірчана
 #

 

2571 КИСЛОТИ АЛКІЛСІРЧАНІ
 #

 

2583 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що 

містять більше 5% вільної сірчаної кислоти
 #
 

2583 Бензолсульфокислота, що містить більше 5% вільної сірчаної кислоти
 #
 

2584 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що 

містять більше 5% вільної сірчаної кислоти
 #
 

2584 Толуолсульфокислоти, що містять більше 5% вільної сірчаної кислоти 

2585 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що 

містять не більше 5% вільної сірчаної кислоти
 #
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2586 Алкілбензолсульфокислота, що містить не більше 5% вільної сірчаної кислоти 

2586 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що 

містять не більше 5% вільної сірчаної кислоти
 #
 

2586 Бензолсульфокислота, що містить не більше 5% вільної сірчаної кислоти
 #
 

2586 Метансульфокислота
 #
 

2670 ЦІАНУРХЛОРИД*
 ,
 ** 

2699 КИСЛОТА ТРИФТОРОЦТОВА** 

2705 ПЕНТОЛ-1 

2739 АНГІДРИД МАСЛЯНИЙ 

2751 ДІЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД
 #, ##

 

2789 КИСЛОТА ОЦТОВА ЛЬОДЯНА або КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою 

часткою кислоти більше 80%
 $

 

2819 АМІЛФОСФАТ
 ##

 

2820 КИСЛОТА МАСЛЯНА 

2823 КИСЛОТА кротонова ТВЕРДА 

2829 КИСЛОТА КАПРОНОВА 

3261 Кислота нітрилотриметилфосфонова*
 , ##

 

3261 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3265 Аліл-1,4-бутандіової кислоти ангідрид 

3265 Ангідрид трифторметансульфокислоти**
 , #

 

3265 Бутилфосфат
 ##

 

3265 Дикарбонових кислот водний шар корозійний 

3265 Кислота валеріанова 

3265 Кислота дитіогліколева
 #
 

3265 Кислота ізовалеріанова 

3265 Кислота метоксиоцтова 

3265 Кислота пеларгонова 

3265 Кислота піровиноградна 

3265 Кислоти дихлоркарбонові** 

3265 Кислоти розгалужені монокарбонові** 

3265 Концентрат низькомолекулярних кислот НМК 

3265 Метилбензолсульфат
 #
 

3265 РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3265 Трифторметансульфокислота**
 , #

 

3412 КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти не менше 10%, але не більше 

85% 

3412 КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти не менше 5%, але менше 10% 

3419 БОРУ ТРИФТОРИД ТА ОЦТОВА КИСЛОТА - КОМПЛЕКС ТВЕРДИЙ** 

3420 БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС ТВЕРДИЙ** 

3425 КИСЛОТА БРОМОЦТОВА ТВЕРДА** 

3463 КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою кислоти не менше 90% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні або від жовтого 

до темно-червоного кольору. Характерний запах. Рідини помірно 

киплячі або висококиплячі, кристали на повітрі розпливаються. На 

повітрі димлять. Розчинні або розкладаються водою з виділенням 

токсичних газів. Пари важчі за повітря; збираються в низинах, 

підвалах, тунелях. Корозійні для більшості металів. Забруднюють 

водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі, речовини відзначені символом ($) - 

легкозаймисті. Займаються при нагріванні від відкритого полум'я. 

Пари і пил можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші 

при нагріванні. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Горять із 

утворенням токсичних газів (* - оксидів азоту, ціану;** - фосгену, 

галогенів, галогеноводнів; # - оксидів сірки; ## - оксидів фосфору). 

Сірки хлорид і сульфохлорид взаємодіють із водою з вибухом. 

Сірки хлорид здатний займати органічні речовини. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - головний біль, сльозотеча, порушення дихання, 

серцебиття; III, IV - почервоніння, біль, набряк. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. При контакті з 

ангідридом малеїновим розплавленим можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патронами В*6, БКФ. При малих концентраціях у 

повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту 

ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний 

комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Кислотостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м (для тіонілхлориду - 200 м). Відкоригувати 

вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. 

У небезпечну зону входити в захисних засобах. Триматися 

навітряного боку. Уникати низин. Додержуватися заходів 

пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. 

Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку 

ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну суху, захищену від корозії ємкість або 

в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи і 

розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним 

матеріалом, зібрати в захищені від корозії сухі ємкості. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити повітряно-

механічною і хімічною пінами, порошками з максимальної 

відстані. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Не 

допускати попадання води в ємкості із сірки хлоридом і 

сульфохлоридом. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненням, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Місце розливу та розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною 

піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Розливи і розсипи засипати 

порошками, що містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода, вапно). Змити великою 

кількістю води з максимальної відстані. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю 

води, мийними композиціями, слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання шкіри. При отруєнні кислотами 

і ангідридом оцтовим не викликати блювання штучним шляхом. Свіже повітря, спокій, тепло, 

чистий одяг. Очі і шкіру промити 2% розчином питної соди, водою. При опіку - асептична 

пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 804 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1729 АНІЗОЇЛХЛОРИД** 

1736 БЕНЗОЇЛХЛОРИД** 

1803 ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА РІДКА
 #
 

2214 АНГІДРИД ФТАЛЕВИЙ, що містить більше 0,05% малеїнового ангідриду 

2225 БЕНЗОЛСУЛЬФОНІЛХЛОРИД**
 , #

 

2226 БЕНЗОТРИХЛОРИД** 

2305 КИСЛОТА НІТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВА*
 , #

 

2430 АЛКІЛФЕНОЛИ ТВЕРДІ, Н.З.К. (включаючи C 2 - C 12 гомологи) 

2577 ФЕНІЛАЦЕТИЛХЛОРИД** 

2698 АНГІДРИДИ ТЕТРАГІДРОФТАЛЕВІ, що містять малеїнового ангідриду більше 

0,05% 

2798 ФЕНІЛФОСФОРДИХЛОРИД**
 , ##

 

2799 ФЕНІЛФОСФОРТІОДИХЛОРИД**
 , #, ## 

 

2904 ХЛОРФЕНОЛЯТИ РІДКІ або ФЕНОЛЯТИ РІДКІ** 

2905 ХЛОРФЕНОЛЯТИ ТВЕРДІ або ФЕНОЛЯТИ ТВЕРДІ** 

3145 АЛКИЛФЕНОЛИ РІДКІ, Н.З.К. (включаючи C 2 - C 12 гомологи) 

3145 Позицію виключено 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні або від ясно-

жовтого до темно-коричневого кольору. Характерний різкий запах. 

Рідини висококиплячі, кристали на повітрі розпливаються. На 

повітрі димлять. Розчинні, крім кислоти саліцилової, або 

розкладаються водою з виділенням токсичних газів. Пари важчі за 

повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, 

тунелях. Корозійні для більшості металів. Забруднюють 

водоймища. 

 804 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Займаються при нагріванні від відкритого 

полум'я. Пари і пил можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші при нагріванні. Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. Горять із утворенням токсичних газів (** - фосгену, 

хлороводню, хлору; # - оксидів сірки, * - ціану, оксидів азоту; ## - 

оксидів фосфору). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - головний біль, сльозотеча, порушення дихання, 

серцебиття; III, IV - почервоніння, біль, набряк, сльозотеча. 

Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - 

спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном 

ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Кислотостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патронами В с аерозольним фільтром, БКФ. При 

займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну суху, захищену від корозії ємкість або 

в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи і 

розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати сухим лужним або 

інертним матеріалом (вапняк, зола), зібрати в захищені від корозії 

сухі ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити повітряно-

механічною та хімічною пінами, порошками з максимальної 

відстані. Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати з низин з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу і розсипу 

ізолювати піском, повітряно-механічною піною і не допускати попадання речовини в 

поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненням, зібрати і вивезти для 

утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, 

промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити 

мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) 

випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; обробити розчином пероксиду 

водню; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру 

промити 2%-вим содовим розчином, водою. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 805 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1724 АЛІЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБІЛІЗОВАНИЙ
 $

 

1728 АМІЛТРИХЛОРСИЛАН 

1747 БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН
 $
 

1753 ХЛОРФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 

1762 ЦИКЛОГЕКСЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 

1763 ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1766 ДИХЛОРФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 

1767 ДІЕТИЛДИХЛОРСИЛАН
 $
 

1769 ДИФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 

1771 ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1781 ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1784 ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1799 НОНІЛТРИХЛОРСИЛАН 

1800 ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1801 ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 

1804 ФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 

1816 ПРОПІЛТРИХЛОРСИЛАН 

2434 ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН 

2435 ЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 

2437 МЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 

2987 Рядок виключено 

2986 ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

2987 Рядок виключено 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Подразнювальний різкий запах. Помірно 

киплячі або висококиплячі. На повітрі димлять. Важчі за воду. 

Водою розкладаються з утворенням токсичного і їдкого газу - 

хлороводню. Малолеткі. Пари важчі за повітря, збираються в 

низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, речовини, позначені символом ($) - легкозаймисті. При 

нагріванні займаються від іскор і полум'я. Можуть займатися від 

нагрітих стінок ємкості. Пари можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Можуть вибухати в контакті з водою. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із 

залишків можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші. Горять із 

утворенням токсичних газів (метил-(2-ціанетил)-дихлорсилан 

утворюють ціан, фосген, хлороводень). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. Пари - сильно подразнювальні. I - кашель, розлад 

дихання, нежить; III, IV - різь, почервоніння, біль. Хімічний опік. 

Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі 

опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з вогнища поразки на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрову роботу в 

небезпечній зоні. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну суху, захищену від корозії ємкість або 

ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи та 

розсипи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Засипати сухим 

інертним матеріалом. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити порошками з 

максимальної відстані. Не використовувати воду! Не допускати 

попадання води в ємкості. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу або розсипу ізолювати сухим піском; обвалувати і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. При знижених температурах повітря речовину відкачати з низин з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Невеликі течі промити великою кількістю води. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі ємкості та вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями, слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди), 

обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) засипати порошками, що 

містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода), випалити при загрозі попадання речовини в 

ґрунтові води, обробити розчином пероксиду водню; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 806 

Номер ООН Найменування вантажу 

1725 АЛЮМІНІЮ БРОМІД БЕЗВОДНИЙ 

1726 АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 

1727 АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ 

1733 СУРМИ ТРИХЛОРИД ТВЕРДИЙ 

1756 ХРОМУ ФТОРИД ТВЕРДИЙ 

1768 КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНА БЕЗВОДНА 

1773 ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 

1776 КИСЛОТА МОНОФТОРФОСФОРНА БЕЗВОДНА 

1806 ФОСФОРУ ПЕНТАХЛОРИД 

1807 ФОСФОРУ (V) ОКСИД 

1811 КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ 

1905 КИСЛОТА СЕЛЕНОВА 
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1939 ФОСФОРУ ОКСИБРОМІД 

2331 ЦИНКУ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 

2439 НАТРІЮ ГІДРОДИФТОРИД 

2440 ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДУ ПЕНТАГІДРАТ 

2475 ВАНАДІЮ ТРИХЛОРИД 

2503 ЦИРКОНІЮ ТЕТРАХЛОРИД 

2506 АМОНІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ 

2507 КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВА ТВЕРДА 

2508 МОЛІБДЕНУ ПЕНТАХЛОРИД 

2509 КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ 

2578 ФОСФОРУ ТРІОКСИД 

2691 ФОСФОРУ ПЕНТАБРОМІД 

2802 МІДІ ХЛОРИД 

2834 КИСЛОТА ФОСФОРИСТА 

2865 ГІДРОКСИЛАМІНУ СУЛЬФАТ 

2869 ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ СУМІШ 

2967 КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА 

3453 КИСЛОТА ФОСФОРНА ТВЕРДА 

3456 КИСЛОТА НІТРОЗІЛСІРЧАНА ТВЕРДА 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні 

властивості 

Тверді речовини. Безбарвні кристали або кристали, що мають колір, які 

розпливаються на повітрі, хрому трифторид - зеленого, міді хлорид - 

синього кольору. Розчинні або реагують з водою з утворенням токсичних 

газів - галогеноводнів, можливий розігрів. Корозійні при зволоженні для 

більшості металів, а гідродифториди амонію, калію, натрію - також для 

скла та кераміки. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Гідроксиламіну сульфат при нагріванні, а також при контакті з 

окислювачами і горючими речовинами вибухає. 

Небезпека для 

людини 

Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. 

I - першіння в горлі, сухий кашель, утруднене дихання, задуха, клекотливе 

дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - різь, осліплення. Хімічний опік, 

рани, що важко загоюються. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим 

протигазом з патронами В с аерозольним фільтром, М, БКФ, В 8. Промисловий протигаз малого 

габариту ПФМ-1, кислотостійкі рукавички або рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття для захисту від кислот, нафти та нафтопродуктів. При малих концентраціях у повітрі 

(при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний індивідуальний комплект 

із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з патронами ПЗУ, ПЗ-2, 

фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального 

характеру 

Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не 

менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. 

Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. 

Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, 

розливів та 

розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати без застосування вологи в сухі, 

захищені від корозії ємкості. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не горять. Не допускати контакту гідроксиламіну сульфату з вогнем. При 

неможливості - покинути зону горіння. 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

366 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсип засипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. 

Промиті поверхні рухомого складу обробити слабким лужним розчином (вапняним молоком, 

розчином кальцинованої соди); ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 807 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1604 ЕТИЛЕНДІАМІН* 

1761 МІДЬЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН 

1783 ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН 

1835 ТЕТРАМЕТИ ЛАМОНІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 

2029 ГІДРАЗИН БЕЗВОДНИЙ* 

2030 ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою 

гідразину не менше 37% 

2030 Позицію виключено 

2030 ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37% 

2051 2-ДИМЕТИЛАМІНОЕТАНОЛ* 

2054 МОРФОЛІН* 

2079 ДІЕТИЛЕНТРИАМІН 

2209 ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН, що містить не менше 25% формальдегіду 

2248 ди-н-БУТИЛАМІН* 

2258 1, 2-ПРОПІЛЕНДІАМІН* 

2259 ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМІН 

2264 N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМІН* 

2269 3,3'-ІМІНОДИПРОПІЛАМІН 

2280 ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІН ТВЕРДИЙ 

2289 ІЗОФОРОНДІАМІН 

2320 ТЕТРАЕТИЛЕНПЕНТАМІН 

2326 ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМІН 

2327 ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНИ 

2357 ЦИКЛОГЕКСИЛАМІН* 

2401 ПІПЕРИДИН* 

2491 ЕТАНОЛАМІН або ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН 

2565 ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМІН 

2579 ПІПЕРАЗИН 

2619 ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМІН* 

2685 N,N-ДІЕТИЛЕТИЛЕНДІАМІН* 

2686 2-ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН* 

2815 N-АМІНОЕТИЛПІПЕРАЗИН 

3055 2-(2-АМІНОЕТОКСІ)-ЕТАНОЛ 

3423 ТЕТРАМЕТИЛАМОНІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ 
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3484 ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з масовою часткою 

гідразину більше 37% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або легкоплавкі тверді речовини. Безбарвні або від ясно-

жовтого до темно-коричневого кольору. Характерний запах. 

Кристали розпливаються на повітрі. Рідини помірно киплячі. 

Розчинні у воді. Леткі. Пари важчі за повітря; збираються в 

низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, речовини, позначені символом (*) - легкозаймисті. 

Займаються від відкритого полум'я. Пил і пари можуть утворювати 

з повітрям вибухонебезпечні суміші при нагріванні. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. Горять із утворенням токсичних 

газів - ціану, оксидів азоту. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I, II - нудота, головний біль, кашель, 

слинотеча, біль в очах, відчуття задухи; III - поколювання, 

сверблячка; IV - подразнення, почервоніння. Діють через 

неушкоджену шкіру. Хімічний опік. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патронами В з аерозольним фільтром, БКФ. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Лугостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням заходів пожежної безпеки. 

Перекачати вміст у справну суху, захищену від корозії ємкість або 

в ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи 

та розсипи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в захищені від корозії ємкості. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками. Гази і пари, 

що утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин (розсипи 

зібрати) з додержанням запобіжних заходів. Місця розливу ізолювати піском, промити великою 

кількістю води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті поверхні рухомого складу і території обробити 

слабким розчином кислоти. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі 

попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі промити водою, шкіру - водою з милом. Пити міцний чай, молоко. При 

отруєнні розчинами формальдегіду пити молоко, сирі яйця, олію пити ковтками. Забороняється 

викликати блювання. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 808 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1813 КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ 

1823 НАТРІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ 

1825 НАТРІЮ ОКСИД 

1847 КАЛІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з масовою часткою кристалізаційної води 

не менше 30% 

1849 НАТРІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з масовою часткою кристалізаційної 

води не менше 30% 

1907 ВАПНО НАТРОННЕ, що містить більше 4% натрію гідроксиду 

1910 Кальцію оксид 

2033 КАЛІЮ МОНООКСИД 

2678 РУБІДІЮ ГІДРОКСИД 

2680 ЛІТІЮ ГІДРОКСИД 

2682 ЦЕЗІЮ ГІДРОКСИД 

2949 НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД, що містить не менше 25% кристалізаційної води 

3253 НАТРІЮ ТРИОКСОСИЛІКАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули, що 

розпливаються на повітрі. Безбарвні або білі, цезію гідроксид - 

жовтувато-сірого кольору. Без запаху. Гігроскопічні. Розчинні у 

воді. При взаємодії з водою можливий розігрів, взаємодія з водою 

кальцію оксиду супроводжується розбризкуванням і сильним 

розігрівом, здатним займати горючі матеріали і викликати вибух 

ємкості. Калію сульфід і натрію сульфід можуть розкладатися 

кислотами і водою з утворенням токсичного і займистого газу - 

сірководню. Нелеткі. Корозійні для деяких металів. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. При взаємодії кальцію оксиду з водою відбувається 

сильний розігрів, що може викликати вибух ємкості. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - кашель, стиснення у грудях, нежить, сльозотеча; 

III - опік шкіри; IV - набряк повік, різке почервоніння кон'юнктиви, 

ушкодження райдужної оболонки. Хімічний опік. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із 

промисловим протигазом з патроном В, лугостійкі рукавички або рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 

100 разів) - спецодяг, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в 

зону дихання очищеного повітря з патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-

П", універсальний респіратор "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, 

зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості, герметично закрити. 

У разі пожежі Не горять. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсип засипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розсипу промити великою кількістю води з максимальної відстані, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Промиті поверхні рухомого 

складу і території обробити слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Пити 

ковтками олію. Не викликати блювання. Очі і шкіру промити великою кількістю води. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 809 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1814 КАЛІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 

1819 НАТРІЮ АЛЮМІНАТУ РОЗЧИН 

1824 НАТРІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 

2672 АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною від 0,880 до 0,957 при температурі 

15° C, що містить більше 10%, але не більше 35% аміаку
 1)

 

2677 РУБІДІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 

2679 ЛІТІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 

2681 ЦЕЗІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 

2683 АМОНІЮ СУЛЬФІДУ РОЗЧИН 

2797 РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА ЛУЖНА 

2818 АМОНІЮ ПОЛІСУЛЬФІДУ РОЗЧИН 

3320 НАТРІЮ БОРГІДРИДУ І НАТРІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН з масовою часткою 

боргідриду натрію не більше 12% та масовою часткою гідроксиду натрію не більше 

40% 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Аміаку розчин має різкий характерний запах 

"нашатирного спирту". Помірно киплячі. Водні розчини. 

Малолеткі. Пари аміаку легші за повітря
 1)

. Корозійні для деяких 

металів. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - кашель, стиснення у грудях, нежить, сльозотеча; 

III - опік шкіри; IV - набряк повік, різке почервоніння кон'юнктиви, 

ушкодження райдужної оболонки. Хімічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патронами В з аерозольним фільтром, БКФ, КД, 

КД8. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, 

промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, 

автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Лугостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

порожню, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від 

корозії ємкості. 

У разі пожежі Не горять. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати піском, промити великою кількістю води і не 

допускати попадання речовини в поверхневі води. Промиті поверхні рухомого складу, території 

обробити слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. У ніс закапати олію. Пити олію ковтками. Очі і шкіру промити великою 

кількістю води. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 811 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2809 РТУТЬ 

3506 ВИРОБИ ПРОМИСЛОВІ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідина. Сріблистий колір, важка, рухлива. Без запаху. 

Висококипляча. Не розчинна у воді. Важчі за воду. Легколетка. 

Пари важчі за повітря, збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Корозійна для деяких металів. Забруднює водоймища. 

 811 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

 (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua) 371 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорюча. 

Небезпека для людини Небезпечна при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру. I, III - кашель, 

першіння, біль у горлі, металевий присмак у роті, слинотеча, нудота, 

блювання, головний біль, запаморочення, слабкість, непритомність, 

тремтіння кінцівок, хиткість ходи, сплутаність свідомості, 

порушення мовлення. Діє через неушкоджену шкіру. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - 

спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-I з універсальним захисним патроном 

ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 

або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патроном Г 8. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрову роботу в небезпечній зоні. Не 

торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Перелити вміст у справну суху, захищену від 

корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов 

змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, зібрати 

речовину з верхнім шаром землі в герметичну ємкість з 

додержанням запобіжних заходів. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не горить. Охолоджувати, щоб уникнути різкого збільшення 

концентрації парів. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з 

додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні 

рухомого складу території (окремі осередки) обробити розчином ДТСГК, 20%-вим розчином 

хлорного заліза; промити 5%-вим розчином сульфіду калію або натрію. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру 

промити водою з милом. Очі промити водою. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 812 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2604 ЕФІР БОРТРИФТОРДИЕТИЛОВИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідина. Безбарвна. Характерний запах. Помірно кипляча. На повітрі 

димить. Розкладається водою з виділенням токсичних газів. Пари 

важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Корозійні для більшості металів, а також для скла при зволоженні. 

Забруднює водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горюча. Легко займається від іскор і полум'я. Пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. Горить із утворенням токсичних газів 

(сполук фтору). 

Небезпека для людини Небезпечна при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - головний біль, сльозотеча, порушення дихання, 

серцебиття; III, IV - почервоніння, біль, набряк. Хімічний опік. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патронами В 6, БКФ. При малих концентраціях у повітрі 

(при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 

з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Кислотостійкі рукавички, рукавички з 

дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну суху, 

захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати 

сухим інертним матеріалом, зібрати в захищені від корозії сухі 

ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити повітряно-

механічною і хімічною пінами, порошками з максимальної відстані. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненням, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Місце розливу і розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною 

піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Розливи і розсипи засипати 

порошками, що містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода, вапно). Змити великою 

кількістю води з максимальної відстані. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю 

води, мийними композиціями, слабким лужним розчином. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити 2% розчином питної соди, водою. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 813 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1770 ДИФЕНІЛМЕТИЛБРОМІД 

2803 ГАЛІЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Легкоплавкі тверді речовини. Білого кольору з блакитним 

відтінком. Кристали розпливаються на повітрі. Нерозчинні у воді. 

Важчі за воду. Дифенілметилбромід у воді повільно розкладається. 

Малолеткі. Пари важчі за повітря; накопичуються в низинах, 

підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого полум'я. Горять із утворенням 

токсичних газів (сполук галію і брому). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - нудота, головний біль, кашель, слинотеча, біль в 

очах, відчуття задухи; III - поколювання, сверблячка; IV - 

почервоніння. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. 

При пожежі можливі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патронами В з аерозольним фільтром, БКФ. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 150 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з 

осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в сухі, захищені від корозії 

ємкості, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Прохолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, повітряно-механічною та хімічною пінами, 

порошками; гази, що утворюються, і пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати в сухі захищені від корозії ємкості і вивезти для утилізації з додержанням 

запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті поверхні рухомого складу і 

території обробити мийними композиціями. Не допускати попадання речовини в поверхневі 

води. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі промити водою, шкіру - водою з милом. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 814 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1739 БЕНЗИЛХЛОРФОРМІАТ 

2826 ЕТИЛХЛОРТІОФОРМІАТ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні. Характерний подразнювальний запах. Помірно 

киплячі. Водою розкладаються з утворенням токсичних газів. 

Леткі. Пари важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, 

тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від відкритого полум'я. Пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші при нагріванні. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Горять із утворенням 

токсичних газів (фосгену, хлороводню, оксидів сірки). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - нудота, головний біль, кашель, слинотеча, біль в 

очах, відчуття задухи; III - поколювання, сверблячка; IV - 

почервоніння. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. 

При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патронами В з аерозольним фільтром, БКФ. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону подиху очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від 

корозії ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками. Гази і пари, 

що утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей із сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати із низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місця розливу ізолювати піском, промити великою кількістю води, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Промиті поверхні рухомого складу і території обробити концентрованим розчином 

водню пероксиду, мийними композиціями. Поверхню території (окремі осередки) випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі промити водою, шкіру - водою з милом. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 815 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1740 ГІДРОДИФТОРИДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

3260 Позицію виключено 

3260 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3260 Марганцю фосфат 

3260 Олова (II) хлорид 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Розчинні або 

реагують із водою з утворенням токсичних газів, можливий 

розігрів. Корозійні при зволоженні для більшості металів, 

гідродифториди також для скла і кераміки. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горять. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - першіння в горлі, сухий кашель, утруднене 

дихання, задуха, клекотливе дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - 

різь, осліплення. Хімічний опік, рани, які важко загоюються. При 

пожежі можливі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із 

промисловим протигазом з патронами В з аерозольним фільтром, М, БКФ, В 8. Промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1, кислотостійкі рукавички або рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти і нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати без застосування вологи в 

сухі, захищені від корозії ємкості. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не горять. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсип засипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. 

Промиті поверхні рухомого складу обробити слабким лужним розчином (вапняним молоком, 

розчином кальцинованої соди); ґрунт переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати 

індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий 

одяг. Очі і шкіру промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 816 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1791 ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН 

1791 Натрію гіпохлориту розчин 

1908 ХЛОРИТУ РОЗЧИН 

2693 БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 

3264 Алюмінію оксисульфат, розчин (коагулянт рідкий) безпечний 

3264 Алюмінію оксихлорид, коагулянт 

3264 Алюмінію сульфат, розчин 

3264 Амонію фосфат, рідкий 

3264 Германію (IV) хлорид 

3264 Гідроксиламіну сульфат 25% водний розчин корозійний 

3264 Кальцію нітрат, водний розчин 

3264 Кислота фосфориста, водний розчин 

3264 Композиція ГЛИМС 

3264 Композиція ГПР (ґрунт - перетворювач іржі) 

3264 Композиція ДПФ-1 інгібована 

3264 Концентрати фосфатувальні КМП-1, СК-1, КФЕ-1, КФ-1, СК-1ДО, КФЕ-2 

3264 РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3264 Міді (II) хлорид, водний розчин, корозійний 

3264 Фосфанол 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Помірно киплячі. Розчинні або реагують із водою, 

можливий розігрів. Корозійні для більшості металів, можливо, 

також для скла і кераміки. Пари важчі за повітря; збираються в 

низинах, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горять. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - першіння в горлі, сухий кашель, утруднене 

дихання, задуха, клекотливе дихання; II - опіки стравоходу, 

шлунка, різкі болі за грудиною; III - опік шкіри, виразка; IV - різь, 

осліплення. Хімічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Кислотостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом і патроном А. При малих концентраціях у повітрі (при 

перевищенні ГДК до 100) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з 

універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із 

примусовою подачею в зону дихання і очищеного повітря. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Відправити людей з осередку 

ураження на медобстеження. Потерпілим надати першу допомогу.  

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, залити великою кількістю 

води з додержанням запобіжних заходів. Забрати по можливості із 

зони аварії металеві вироби, або захистити від попадання на них 

речовини. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Гасити повітряно-механічною 

і хімічною пінами, порошками з максимальної відстані. Пари і гази, 

що утворюються при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою 

водою. Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, 

промити водою і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Розливи засипати 

порошками, що містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода). Змити водою з 

максимальної відстані. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Забороняється викликати блювання. Очі (при широко розкритих повіках) і 

шкіру промити 2%-вим розчином питної соди або великою кількістю води. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 817 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2987 Метил-(2-ціанетил)-дихлорсилан 

2987 Метилдифенілхлорсилан 

2987 ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

2987 Ціанетилтрихлорсилан 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини або тверді речовини. Безбарвні. Подразнювальний різкий 

запах. Помірно або висококиплячі. На повітрі димлять. Водою 

розкладаються з утворенням токсичного і їдкого газу - 

хлороводню. Малолеткі. Пари важчі за повітря, збираються в 

низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. При нагріванні можуть займатися від 

відкритого полум'я. Можуть вибухати в контакті з водою. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. Горять із утворенням токсичних 

газів (фосгену, хлороводню). 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - влученні 

в очі. Пари діють сильно подразнювально. I - кашель, розлад 

дихання, нежить; III, IV - різь, почервоніння, біль. Хімічний опік. 

Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі 

опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в 

небезпечній зоні. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати вміст у справну суху, захищену від корозії ємкість або 

ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Розливи і 

розсипи огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Засипати сухим 

інертним матеріалом. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити порошками з 

максимальної відстані. Не використовувати воду! Не допускати 

влучення води в ємкості. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу або розсипу ізолювати сухим піском; обвалувати і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. При знижених температурах повітря речовину відкачати з низин з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Невеликі витоки промити великою кількістю води. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі захищені від корозії ємкості і 

вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з 

контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю 

води, мийними композиціями, слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди). Поверхню території (окремі осередки) засипати порошками, що містять 

лужний компонент (вапняк, доломіт, сода), випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 818 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1719 Каустик відпрацьований 

1719 РІДИНА ЛУЖНА ЇДКА, Н.З.К. 

1719 Лужний стік виробництва капролактаму 

3266 РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3266 Натрію гідросульфід, водний розчин 

3266 Натрію сульфід, водний розчин 

3267 2,2'-(Бутиламіно)-діетанол 

3267 Проскан 

3267 РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Розчинні або розкладаються водою, можливий розігрів. 

Помірно киплячі або висококипячі. Малолеткі. Корозійні для 

деяких металів. Пари важчі за повітря, збираються в низинах, 

підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. Можуть займатися при нагріванні від відкритого 

полум'я. При горінні можуть виділяти токсичні гази. Пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - кашель, стиснення у грудях, нежить, сльозотеча; 

III - опік шкіри; IV - набряк повік, різке почервоніння кон'юнктиви, 

ушкодження райдужної оболонки. Хімічний опік. Діють через 

неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патронами В з аерозольним фільтром, БКФ, КД, 

КД 8. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, 

промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, 

автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання 

очищеного повітря. Лугостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Триматися навітряного боку. Уникати низин. Додержуватися 

заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та 

іскор. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від 

корозії ємкості. Не допускати попадання речовини у водойми, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Не 

наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками з 

максимальної відстані. Пари і гази, що утворюються, осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі захищені 

від корозії ємкості і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Місце розливу ізолювати піском, 

повітряно-механічною піною, промити великою кількістю води і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. Промиті поверхні рухомого складу і території обробити слабким 

розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити великою кількістю води. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 819 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3262 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3262 Електроліт лужний твердий 

3263 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

3267 Рядок виключено 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Розчинні або 

взаємодіють із водою, можливий розігрів, можливе виділення 

токсичних газів і парів. Малолеткі. Корозійні для деяких металів. 

Пари важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. Можливе займання від відкритого 

полум'я. Можуть розкладатися при нагріванні від відкритого 

полум'я. Пари і пил можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші при нагріванні. При горінні можуть 

виділяти токсичні гази (натрію тіосульфат виділяє оксиди сірки). 
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Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - кашель, стиснення у грудях, нежить, сльозотеча; 

III - опік шкіри; IV - набряк повік, різке почервоніння кон'юнктиви, 

ураження райдужної оболонки. Хімічний опік, рани, які важко 

загоюються. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із 

промисловим протигазом з патроном В, лугостійкі рукавички або рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 

100 разів) - спецодяг, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в 

зону дихання очищеного повітря з патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-

П", універсальний респіратор "Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, 

зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості, герметично закрити. Не 

допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою зі змочувачем, пінами, порошками 

з максимальної відстані. Пари і гази, що утворюються, осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсип засипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розсипу промити великою кількістю води з максимальної відстані, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Промиті поверхні рухомого 

складу і території обробити слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити великою кількістю води. При опіку - асептична 

пов'язка. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 820 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3259 Аміни C 17 - C 20, первинні  

3259 АМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІЙ ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Характерний 

запах. Кристали розпливаються на повітрі. Пари важчі за повітря; 

збираються в низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Можуть займатися від відкритого 

полум'я. Пил і пари можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші при нагріванні. Горять із утворенням 

токсичних газів (ціану, оксидів азоту). Ємкості можуть вибухати 

при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - нудота, головний біль, кашель, слинотеча, біль в 

очах, відчуття задухи; III - поколювання, сверблячка; IV - 

почервоніння. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. 

При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патронами В 6 з аерозольним фільтром БКФ. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Лугостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати 

в захищені від корозії ємкості. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками. 

Гази, що утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати з додержанням запобіжних заходів. Місця просипу обвалувати і не допускати 

попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промиті поверхні 

рухомого складу і території обробити слабким розчином кислоти. Поверхню території (окремі 

осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі промити водою, шкіру - водою з милом. Пити міцний чай, молоко. 

Забороняється викликати блювання. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 821 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2734 АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ РІДКІ 

КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

2734 Ди-втор-бутиламін 

2735 АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

2735 Аміни C 10 - C 16, первинні  

2735 Поліетиленполіаміни 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Характерний запах. Помірно киплячі або висококиплячі. 

Пари важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор і відкритого полум'я. Пари 

можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Горять із 

утворенням токсичних газів (ціану, оксидів азоту). У порожніх 

ємкостях із залишків можуть утворюватися вибухонебезпечні 

суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I, II - нудота, головний біль, кашель, 

слинотеча, біль в очах, відчуття задухи; III - поколювання, 

сверблячка; IV - почервоніння, різь, сльозотеча. Діють через 

неушкоджену шкіру. Хімічний опік. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патронами В 6 з аерозольним фільтром, БКФ. При 

малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Лугостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від 

корозії ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною та хімічною пінами, порошками. Гази і 

пари, що утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місця розливу ізолювати піском, промити великою кількістю води, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар 

ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Промиті поверхні рухомого складу і території обробити слабким розчином кислоти. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі промити водою, шкіру - водою з милом. Пити міцний чай, молоко. 

Забороняється викликати блювання. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 822 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1759 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

1759 Міді (II) бромид 

1759 Калію борфторид 

3147 БАРВНИК ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ 

БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

3244 РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ КОРОЗІЙНУ РІДИНУ, Н.З.К. 

3244 Заряди до вогнегасників ОХП-10 (кислотна частина) 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали, гранули або вироби. 

Малолеткі. Корозійні. Забруднюють водоймища 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. При горінні можуть виділяти токсичні 

гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. 

I - кашель, стиснення у грудях, нежить, сльозотеча; III - опік шкіри; 

IV - набряк повік, різке почервоніння кон'юктиви, ураження 

райдужної оболонки. Хімічний опік. Діють через неушкоджену 

шкіру. При пожежі можливі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із 

промисловим протигазом з патроном В, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний 

захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор " ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, 

зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості, герметично закрити. 

У разі пожежі Гасити тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-

механічною та хімічною пінами, порошками. Гази і пари, що 

утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Просип засипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розсипу промити великою кількістю води з максимальної відстані, 

обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Викликати фахівців для 

нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити великою кількістю води. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 823 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1760 Аміакат 

1760 Бактерицид СНПХ-ЛПЕ 

1760 Диспергатори корозійні рідкі 

1760 Закріплювачі корозійні рідкі 

1760 Інкредол 

1760 Інгібітор солевідкладень "Дифталон" 
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1760 Карбамол ЦЕМ 

1760 Каталізатори корозійні рідкі 

1760 Кислота о, о-діізопропілдитіофосфорна 

1760 Кислота о, о-ди-н-пропілдитіофосфорна 

1760 Кислота о, о-діетилдитіофосфорна 

1760 РІДИНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

1760 Натрію метилсиліконату водний розчин 

1760 Нафтоксол-7С 

1760 Реагент ПАФ-13А 

1760 Смола поліамідна 

1760 Солі амонійні, розчин 

1760 Добрива рідкі азотні корозійні 

1760 Добрива рідкі корозійні 

1760 Феноляти 

1760 Формсечовина 

1760 п - Хлорбензальхлорид 

1760 Хлорокс 

1760 Холінхлорид, водний розчин 

1774 ЗАРЯД ДЛЯ ВОГНЕГАСНИКІВ, що містить корозійну рідину 

1903 РІДИНА ДЕЗІНФІКУЮЧА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

2801 БАРВНИК РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ 

БАРВНИКІВ РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

3066 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ 

(включаючи розчинник або розріджувач фарби) 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Безбарвні або що мають колір. Помірно киплячі або 

висококиплячі. Малолеткі. Корозійні. Пари важчі за повітря, 

збираються в низинах, підвалах, тунелях. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. Можуть займатися від відкритого полум'я. Пари 

можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші при 

нагріванні. При горінні утворюють токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. 

I - кашель, стиснення у грудях, нежить, сльозотечу; III - опік шкіри; 

IV - набряк повік, різке почервоніння кон'юнктиви, ураження 

райдужної оболонки. Хімічний опік. Діють через неушкоджену 

шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патронами В 6 з аерозольним фільтром, БКФ. При 

малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий 

протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний 

захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в захищені від 

корозії ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками. Гази і пари, 

що утворюються, осаджувати тонкорозпиленою водою. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати піском, промити великою кількістю води і не 

допускати попадання речовини в поверхневі води. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити великою кількістю водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 824 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2921 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.У.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІЙ ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Кристали 

розпливаються на повітрі. Малолеткі. Пари важчі за повітря, 

накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор полум'я. Пил і пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Горять з 

утворенням токсичних газів. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - нудота, головний біль, кашель, слинотеча, біль в 

очах, відчуття задухи; III - поколювання, сверблячка; IV - 

почервоніння. Діють через неушкоджену шкіру. Хімічний опік. 

При пожежі й вибухах можливі опіки й травми. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. За відсутності вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті з промисловим протигазом з патронами В з аерозольним фільтром, БКФ. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. 

Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Вивести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати 

в захищені від корозії ємкості. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, повітряно-механічною та хімічною пінами, 

порошками. Гази, що утворюються, і пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей із 

прилеглих будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місця розсипу обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Поверхню 

території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт 

переорати. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі промити водою, шкіру - водою з милом. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 825 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2920 Рідина гідрофобізувальна ГКЖ-11Н 

2920 РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

2920 Триметиламонію гідроксид 

3470 КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, 

оліфу, політуру, рідкий наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ 

ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Помірно киплячі. Леткі. Пари важчі за повітря; збираються 

в низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Легко займаються від іскор та полум'я. Пари утворюють із 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися 

вибухонебезпечні суміші. При горінні можливе утворення 

токсичних газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - кашель, біль за грудиною, розлад дихання, 

прискорення пульсу, непритомність; III - почервоніння, сухість, 

сверблячка; IV - різь, сльозотеча. Діють через неушкоджену шкіру. 

Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрову роботу в 

небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну 

суху, захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Осаджувати пари тонкорозпиленою водою. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості 

водою з максимальної відстані. Гасити тонкорозпиленою водою, 

повітряно-механічною і хімічною пінами з максимальної відстані. 

Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням 

напрямку руху токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу або розсипу ізолювати сухим піском; обвалувати і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. При знижених температурах повітря речовину відкачати з низин з 

додержанням заходів пожежної безпеки. Невеликі розливи промити великою кількістю води. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі ємкості і вивезти для 

утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Промити водою з контрольною 

(провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями, слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди), 

обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) засипати порошками, що 

містять лужний компонент (вапняк, доломіт, сода), випалити при загрозі попадання речовини в 

ґрунтові води; ґрунт переорати. 
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ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 826 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3095 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Корозійні. 

Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі або важкогорючі. Здатні самозайматися на повітрі. 

Займаються при нагріванні від відкритого полум'я. Пари і пил 

можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші при 

нагріванні. При горінні можливе утворення токсичних газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - головний біль, сльозотеча, порушення дихання, 

серцебиття; III, IV - почервоніння, біль, набряки, сльозотеча. 

Хімічний опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та 

вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, 

зібрати в захищені від корозії сухі ємкості. Не допускати 

попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою зі змочувачем, повітряно-механічною та хімічною пінами, 

порошками з максимальної відстані. Охолоджувати ємкості з 

максимальної відстані. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розсипу ізолювати піском, повітряно-механічною піною і не допускати потрапляння 

речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненням, зібрати і вивезти 

для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. 

Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями. Викликати фахівців для 

нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити великою кількістю води. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 827 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3301 РІДИНА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Висококиплячі або помірно киплячі. Пари важчі за повітря; 

збираються в низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють 

водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Можуть самозайматися на повітрі. Займаються від іскор і 

відкритого полум'я. Знову займаються після гасіння. Ємкості 

можуть вибухати при нагріванні. Горять із утворенням токсичних 

газів. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, I, V - 

попаданні в очі. Пари діють сильно подразнювально. I - кашель, 

першіння в горлі, відчуття задухи, клекотливе дихання, можливий 

набряк легенів; III - почервоніння, виразка шкіри; IV - різь в очах, 

сльозотеча. Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і 

травми. Діють через неушкоджену шкіру. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або 

Л-2 у комплекті із промисловим протигазом. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті 

із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низин. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу 

допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Розливи 

огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати 

в захищені від корозії сухі ємкості. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 
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У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, повітряно-механічною і хімічною пінами, порошками з 

максимальної відстані. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати сухим піском, 

повітряно-механічною піною і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Речовину 

відкачати з низин з додержанням заходів пожежної безпеки. Зрізати поверхневий шар ґрунту із 

забрудненням, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням заходів безпеки. Місця зрізів 

засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) метою. 

Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі попадання речовини в ґрунтові 

води; ґрунт переорати. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Промивання шкірних покривів водою з милом. Слизові оболонки і очі 

промити водою. У ніс закапати олію. При опіках - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 828 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3096 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІЙ ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Водою 

розкладаються. Малолеткі. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. При нагріванні займаються від 

відкритого полум'я. При взаємодії з водою можуть виділяти горючі 

гази і велику кількість тепла. Гази можуть на повітрі 

самозайматися, утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. 

При попаданні води в ємкості можливі вибухи. При горінні можуть 

утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. 

I - кашель, розлад дихання, нежить; III, IV - різь, почервоніння, 

біль. Хімічний опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі 

та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати влучення речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Засипати сухим інертним 

матеріалом, зібрати в сухі ємкості і герметично закрити. Не 

допускати попадання води в ємкість і на вантаж. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити порошками з 

максимальної відстані. Не використовувати воду! Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати без застосування вологи в суху, захищену від корозії ємкість, герметично 

закрити і відправити для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місце розсипу 

ізолювати сухим піском; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. 

Розсипи засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в сухі ємкості і герметично закрити. 

Промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого складу промити 

великою кількістю води, мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 829 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3094 РІДИНА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Висококиплячі або помірно киплячі. Водою 

розкладаються. Малолеткі. Пари важчі за повітря, збираються в 

низинах, підвалах, тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. При нагріванні можуть займатися від 

відкритого полум'я. Пари можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Можуть вибухати в контакті з водою. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні і при попаданні в них 

води. При горінні можуть утворювати токсичні гази. При взаємодії 

з водою виділяють горючі гази і велику кількість тепла. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. Пари діють сильно подразнювально. I - кашель, 

розлад дихання, нежить; III, IV - різь, почервоніння, біль. Хімічний 

опік. Діють через неушкоджену шкіру. При пожежі та вибухах 

можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну, 

суху, захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Засипати сухим інертним матеріалом. Не допускати 

попадання води в ємкість і на вантаж. 

У разі пожежі Не використовувати воду! Не наближатися до палаючих ємкостей. 

Гасити порошками з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу ізолювати сухим піском; обвалувати і не допускати попадання речовини в 

поверхневі води. Речовину відкачати з низин з додержанням запобіжних заходів. Невеликі 

витоки промити великою кількістю води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати в сухі захищені від корозії ємкості і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту. Промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхні рухомого 

складу промити великою кількістю води, мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 830 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3084 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ОКИСЛЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошок, кристали або гранули. Корозійні. Сильні 

окислювачі. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. Займають горючі речовини. При 

нагріванні і детонації можливе розкладання з вибухом. При 

нагріванні можуть утворювати кисень, що сприяє як виникненню 

горіння, так і швидкому розвитку пожежі. При горінні можуть 

утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні 

в очі. I - першіння в горлі, утруднене дихання, відчуття задухи, біль 

у грудях, носові кровотечі; III - набряк, біль, почервоніння, виразки; 

IV - біль, сльозотеча, світлобоязнь. Пил діє подразнювально. 

Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

Діють через ушкоджену шкіру. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. При займанні - 

вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних 

зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим 

протигазом, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття для захисту від нафти та нафтопродуктів. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. У зону аварії 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом, зібрати в сухі захищені від корозії 

ємкості. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. Не допускати контакту з нафтопродуктами і іншими 

горючими матеріалами. 

У разі пожежі Гасити горючі суміші тонкорозпиленою водою зі змочувачем, 

пінами, порошками з максимальної відстані. Організувати 

евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху 

токсичних продуктів горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсипи зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості і відправити для утилізації з додержанням 

заходів пожежної безпеки. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води. 

Не допускати зіткнення речовини, промивних вод з нафтопродуктами і іншими горючими 

матеріалами. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, запобігання переохолодженню, чистий одяг. Очі і шкіру промити великою кількістю 

води. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 831 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3093 РІДИНА КОРОЗІЙНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Висококиплячі або помірно киплячі. Малолеткі. Пари 

важчі за повітря; збираються в низинах, підвалах, тунелях. 

Корозійні. Сильні окислювачі. Забруднюють водоймища. 
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Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. Займають горючі речовини. Здатні 

вибухати в суміші з органічними речовинами. При нагріванні 

можуть утворювати кисень, що сприяє як виникненню горіння, так 

і швидкому розвитку пожежі. При взаємодії з металами можуть 

утворювати займисті і токсичні гази. Ємкості можуть вибухати при 

нагріванні. При горінні можуть утворювати токсичні гази. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - 

попаданні в очі. I - першіння в горлі, сухий кашель, утруднене 

дихання, задуха, клекотливе дихання; III - опік шкіри, виразка; IV - 

різь, осліплення. Хімічний опік, рани, які важко загоюються. При 

пожежі та вибухах можливі опіки і травми. Діють через 

неушкоджену шкіру. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом. При загорянні - вогнезахисний костюм у комплекті із 

саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Потерпілим надати першу допомогу. 

Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути 

джерела вогню та іскор. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну, 

суху, захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати інертним матеріалом, залити великою кількістю 

води з додержанням запобіжних заходів. Забрати по можливості із 

зони аварії горючі матеріали і металеві вироби, або захистити від 

попадання на них речовини. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити 

тонкорозпиленою водою, пінами, порошками. Пари осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, промити 

великою кількістю води, обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води, 

зіткнення з матеріалами, забрудненими нафтопродуктами, маслами. Ґрунт після нейтралізації 

перерити. Промиті водою поверхні рухомого складу, території обробити мийними 

композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, тепло, 

спокій, чистий одяг. Очі (при широко розкритих повіках) і шкіру промити великою кількістю 

води протягом 15 хвилин, потім накласти асептичну пов'язку. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 832 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2923 Барію гідроксид  

2923 Гідразину сульфат 

2923 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

2923 Трифенілхлорсилан 

2923 Хрому (III) сульфат основний 

3495 ЙОД 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Тверді речовини. Порошки, кристали, гранули. Малолеткі. Йод - 

летка речовина, випаровується при кімнатній температурі. Його 

пари мають різкий запах та подразнюють слизові оболонки. 

Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі. При нагріванні можуть 

займатися від відкритого полум'я. При горінні утворюють токсичні 

гази. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Пари діють сильно 

подразнювально. I - кашель, розлад дихання, нежить; III, IV - різь, 

почервоніння, біль. Хімічний опік. Діють через неушкоджену 

шкіру. При пожежі можливі опіки. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. Засипати сухим інертним 

матеріалом, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості, 

герметично закрити. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою зі змочувачем, повітряно-механічними та хімічними пінами, 

порошками з максимальної відстані. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Гази і пари, що утворюються, 

охолоджувати тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію 

людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху токсичних 

продуктів горіння. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Розсип засипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з додержанням 

запобіжних заходів. Місце розсипу ізолювати сухим піском; обвалувати і не допускати 

попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати в сухі захищені від корозії ємкості і вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим 

шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити великою кількістю води, мийними 

композиціями. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При опіку - асептична пов'язка. При 

потраплянні йоду на шкіру змивати його розчином тіосульфату натрію або соди. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 833 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2922 Суміш фтористоводневої (плавикової) та хлористоводневої (соляної) кислот 

2922 Композиція ДН-9010 

2922 РІДИНА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

2922 Лізол санітарний "Алкілін" 

2922 Натрію сульфогідрат, розчин 

2922 Оксихлор 

2922 Основи піридинові важкі кам'яновугільні 

2922 Основи піридинові важкі  

2922 Славсилан 

2922 Хлорбензотрихлорид 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Рідини. Висококиплячі або помірно киплячі. Малолеткі. Пари 

важчі за повітря, збираються в низинах поверхні, підвалах, 

тунелях. Корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі. При нагріванні можуть 

займатися від відкритого полум'я. Пари можуть утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші при нагріванні. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. При горінні утворюють токсичні гази. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок! Небезпечні при: I - вдиханні, III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Пари діють сильно 

подразнювально. I - кашель, розлад дихання, нежить; III, IV - різь, 

почервоніння, біль. Хімічний опік. Діють через неушкоджену 

шкіру. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-

20. 
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НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати 

низьких місць. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з 

додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну, 

суху, захищену від корозії ємкість або ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. Розливи огородити ґрунтовим 

валом, засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в сухі, 

захищені від корозії ємкості, герметично закрити. Не допускати 

влучення речовини у водойми, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих ємкостей. Гасити тонкорозпиленою 

водою, повітряно-механічними і хімічними пінами, порошками з 

максимальної відстані. Гази і пари, що утворюються, осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з сусідніх 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. Прохолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Речовину відкачати з низин з додержанням 

заходів пожежної безпеки; обвалувати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості і 

вивезти для утилізації. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу 

промити мийними композиціями. Викликати фахівців для нейтралізації 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промити водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 834 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2794 БАТАРЕЇ РІДИННІ КИСЛОТНІ електричні акумуляторні 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, у яких містяться рідини. Вироби не розчинні у воді. 

Рідини, які містяться у виробах, розчинні у воді. Під час взаємодії з 

водою можливі сильний розігрів, розбризкування, утворення 

токсичних газів. Рідини корозійні. Забруднюють водоймища. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. Рідини можуть займати горючі 

речовини, взаємодія з водою може викликати займання горючих 

матеріалів. При взаємодії рідин з металами можуть виділятися 

займисті гази. 

Небезпека для людини Рідини викликають хімічний опік. Діють через неушкоджену 

шкіру. Небезпечні при: III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в 

очі. Можливе враження розрядом електричного струму. 

 834 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. Кислотостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у 

комплекті із промисловим протигазом з патроном А. При займанні - вогнезахисний костюм у 

комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися пролитої речовини й зруйнованих 

виробів. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в захищені від корозії сухі ємкості. Не 

допускати попадання виробів і рідини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі Не наближатися до палаючих виробів. Гасити з максимальної 

відстані порошками, повітряно-механічною і хімічною пінами, 

іншими засобами. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Засипати лужним або інертним матеріалом (вапняк, зола, пісок). Розливи і поверхні 

зруйнованих виробів обробити слабким лужним розчином (вапняним молоком, розчином 

кальцинованої соди). 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі, шкіру і 

слизові оболонки промити великою кількістю води. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 835 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2795 БАТАРЕЇ РІДИННІ ЛУЖНІ електричні акумуляторні 

3028 БАТАРЕЇ СУХІ, ЩО МІСТЯТЬ КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ, електричні, 

акумуляторні 

3477 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять корозійні речовини 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які вміщують корозійні рідини або корозійні тверді 

речовини. Вироби не розчинні у воді, рідини або тверді речовини, 

які містяться у виробах, розчинні у воді. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі.  

Небезпека для людини Рідини і тверді речовини викликають хімічний опік. Небезпечні 

при: III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. Діють через 

неушкоджену шкіру. Можливе ураження розрядом електричного 

струму. 

 835 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. За відсутності 

вказаних зразків - захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із 

промисловим протигазом з патроном В 6, лугостійкі рукавички, спеціальне взуття. При малих 

концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, автономний захисний 

індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з 

патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-П", універсальний респіратор 

"Снежок-КУ-М". 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Відкоригувати 

вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. 

У небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим надати 

першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до зруйнованих виробів, розлитих і 

розсипаних речовин. Розливи і розсипи засипати сухим інертним 

матеріалом, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості. 

У разі пожежі Не горять. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Засипати лужним або інертним матеріалом (вапняк, зола, пісок). Розсипи зібрати в сухі, 

захищені від корозії ємкості з додержанням запобіжних заходів. Розливи і поверхні 

зруйнованих виробів обробити слабким розчином кислоти. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі, шкіру і 

слизові оболонки промити великою кількістю води. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 836 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2028 БОМБИ ДИМОВІ НЕВИБУХОВІ без ініціюючого пристрою, що містять їдкі рідини 

2800 БАТАРЕЇ РІДИННІ, ЩО НЕ ПРОЛИВАЮТЬСЯ, електричні, акумуляторні 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, які містять корозійні рідини. Вироби не розчинні у воді. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Важкогорючі або негорючі. 

Небезпека для людини Рідини здатні викликати хімічний опік. Небезпечні при: III - 

попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з 

патронами А, В. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Відвести 

сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. 

Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до зруйнованих виробів і розлитих 

рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати інертним 

матеріалом, зібрати в захищені від корозії ємкості. Не допускати 

попадання виробів і рідини у водоймища, підвали, каналізацію. 

 836 
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У разі пожежі Гасити з максимальної відстані порошками, повітряно-механічною 

і хімічною пінами. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Засипати піском або іншим інертним матеріалом. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі, шкіру і 

слизові оболонки промити великою кількістю води. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 837 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

1052 ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Газ. Безбарвний. Розчинний у воді. При виході в атмосферу парує. 

Важчий за повітря (у вигляді дімеру). Збирається в низинах, 

підвалах, тунелях. Корозійний при зволоженні. Розчинний у воді. 

Руйнує метали, скло, кераміку і інші матеріали. Забруднює 

водоймища. Перевозиться в стислому стані. 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Не горить. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Взаємодія з 

металами при зволоженні може викликати виділення горючих 

газів. 

Небезпека для людини Можливий летальний наслідок (від набряку легенів)! Небезпечний 

при: I - вдиханні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. I - 

при високих концентраціях - задуха, синюшність шкіри, 

збудження, гучне клекотливе дихання, непритомність, при середніх 

і низьких концентраціях - різкі загрудні болі, болісний сухий 

кашель, задуха, пінисте мокротиння у великій кількості, 

серцебиття; III, IV - хімічний опік. При вибухах можливі травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий протигаз ІП-4М і спецодяг. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Триматися 

навітряного боку. Уникати низин. У небезпечну зону входити в 

захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити 

людей з осередку ураження на медобстеження. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Викликати газорятувальну службу району. Повідомити СЕС. 

Припинити рух поїздів і маневрову роботу в небезпечній зоні. 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. При 

інтенсивному витоку дати газу повністю вийти. Ізолювати район, 

поки газ не розсіється. Не торкатися пролитої речовини. Місце 

розливу обвалувати і не допускати попадання речовини у 

водоймища. Організувати евакуацію людей з урахуванням 

напрямку руху хмари токсичного газу. 

У разі пожежі Не наближатися до ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з 

максимальної відстані. 

 837 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції газу використовувати розпилену воду. Місце розливу промити великою кількістю 

води. Ізолювати піском, повітряно-механічною піною. Промиті поверхні рухомого складу, 

території обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди). 

Ушкоджені ємкості (балони) винести із зони аварії, перекинути в ємкість із водою, слабким 

лужним розчином. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні 

використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промивати водою, 5% розчином хлористого кальцію не менше 

15 хвилин. При попаданні всередину - давати пити 2 - 5% розчин хлористого кальцію. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 901 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 901 
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- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

1136 Позицію виключено 

1990 БЕНЗАЛЬДЕГІД* 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого полум'я. Пари при нагріванні 

вище 61° C можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні 

суміші. Горять з утворенням токсичних газів і густого диму. 

Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини При пожежі та вибухах можливі опіки, травми і отруєння газами. 

При контакті з гарячими продуктами можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом з 

аерозольним фільтром і патронами А, В, В 8, БКФ. Спецодяг. Маслобензостійкі рукавички, 

рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. При займанні - вогнезахисний костюм у 

комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м (для масла зеленого, масла 

кам'яновугільного легкого і метилвінілпірідіну - 200 м). 

Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. 

Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не 

палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати 

першу допомогу. 

У разі руйнування та 

розсипу 

Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних 

заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або в ємкість для 

зливу з дотриманням умов змішання рідин. При інтенсивній течі 

огородити ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. 

Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою зі 

змочувачем, повітряно-механічною піною, іншими засобами. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Речовину 

відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу 

засипати піском, промити великою кількістю води, обвалувати і не допускати попадання 

речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і 

вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром 

ґрунту. Поверхню рухомого складу промити мийними композиціями, обробити лужним 

розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди); для речовин (*) додати обробку 

розчином пероксидом водню концентрації 30 - 50%. Територію (окремі осередки) випалити при 

загрозі попадання речовини в ґрунтові води; ґрунт переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і 

слизові оболонки промити теплою водою. При опіку - асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 902 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

2211 ПОЛІМЕР, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ, ГРАНУЛЬОВАНИЙ, який виділяє займисті пари 

2969 БОБИ КАСТОРОВІ, або БОРОШНО КАСТОРОВЕ, або МАКУХА КАСТОРОВА, 

або ПЛАСТІВЦІ КАСТОРОВІ 

3314 ПЛАСТИЧНА ФОРМУВАЛЬНА СПОЛУКА у вигляді тістоподібної маси, у формі 

листа або одержана шляхом екструзії джгута, що виділяє займисті пари 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі. Займаються від відкритого полум'я. Пил і пари можуть 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Горять з 

утворенням токсичних газів і густого диму. Можливе теплове і 

хімічне самозаймання. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини При пожежі та вибухах можливі опіки, травми і отруєння газами. 

 902 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і 

патронами А, В. Спецодяг. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником 

СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися 

заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та 

іскор. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипи 

засипати піском, зібрати в ємкості, огородити ґрунтовим валом. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. 

Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною піною, іншими засобами. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для розсіювання (ізоляції) парів і пилу використовувати розпилену воду. Розсипи зібрати в 

ємкість, герметично закрити і відправити для утилізації з додержанням заходів пожежної 

безпеки. Місце розсипу ізолювати піском. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Поверхню рухомого складу промити мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. При отруєнні газами, які виділяються, - свіже повітря, 

спокій, тепло, чистий одяг. При попаданні усередину - пити ковтками олію, молоко. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 903  

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі. Тверді залишки після випарювання рідини є сильними 

окислювачами. При нагріванні виділяють токсичні гази. 

Небезпека для людини Викликають подразнення слизових оболонок, шкірних покривів, 

небезпечні при попаданні в очі. Хімічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і 

патронами А, В, Г, КД. Спецодяг. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії 

бутилкаучуку, спеціальне взуття. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. 

 903 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати речовину у цілу ємкість або в ємкість для зливу з 

дотриманням умов змішання рідин. При інтенсивній течі огородити 

ґрунтовим валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, 

підвали, каналізацію. Не допускати контакту з горючими 

речовинами. 

У разі пожежі Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням запобіжних заходів. Місце розливу 

ізолювати піском, повітряно-механічною піною, промити великою кількістю води, обвалувати і 

не допускати зіткнення речовини, промивних вод з нафтопродуктами та іншими горючими 

матеріалами. Поверхню рухомого складу промити водою, мийними композиціями. Ґрунт 

переорати. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Очі, шкіру і слизові оболонки промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 904 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 904 
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 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 
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 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

1931 ЦИНКУ ДИТІОНІТ* (ЦИНКУ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

1941 ДИБРОМДИФТОРМЕТАН* 

2212 АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (хризотил, актиноліт, антофіліт, тремоліт) 

2315 ПОЛІХЛОРДИФЕНІЛИ РІДКІ 

2590 АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ 

3082 Масло кам'яновугільне для просочення деревини 

3151 ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ РІДКІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ 

ТЕРФЕНІЛИ РІДКІ 

3152 ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТВЕРДІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ 

ТЕРФЕНІЛИ ТВЕРДІ 

3432 ПОЛІХЛОРДИФЕНІЛИ ТВЕРДІ 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі (*). При нагріванні можуть 

розкладатися з утворенням токсичних газів. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, 

IV - попаданні в очі. I - кашель, першіння в горлі, ускладнене 

дихання, серцебиття, у важких випадках - непритомність; II - болі в 

животі, нудота, блювання; III - почервоніння шкіри, біль, набряк; IV 

- біль, почервоніння, сльозотеча. При пожежі можливі опіки. При 

контакті з гарячими продуктами можливий термічний опік. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і 

патронами А, В. Спецодяг. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником 

СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону 

входити в захисних засобах. Додержуватися заходів пожежної 

безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню і іскор. Потерпілим 

надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на 

медобстеження. 
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У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Розсипи і розливи огородити ґрунтовим валом, засипати 

інертним матеріалом, зібрати в ємкості. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. 

Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною піною, іншими засобами. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. Організувати евакуацію людей з прилеглих 

будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів 

горіння. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Засипати піском або іншим інертним матеріалом. Випалити територію (окремі осередки) при 

загрозі попадання рідин у ґрунтові води. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і 

слизові оболонки промити водою. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 905 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

- Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 905 
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 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

 Позицію виключено 

1841 АЦЕТАЛЬДЕГІДАМІАК 

3090 БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ 

3091 БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ В ОБЛАДНАННІ або БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З 

ОБЛАДНАННЯМ 

3480 БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні) 

3481 БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-

ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З УСТАТКУВАННЯМ (включаючи батареї іоно-літієві 

полімерні) 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі (*). При нагріванні можуть 

розкладатися з утворенням токсичних газів. Ємкості можуть 

вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини Небезпечні при: III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі. 

Помірно подразнюють шкіру і слизові оболонки очей. При пожежі 

можливі опіки і отруєння газами. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом і 

патронами А, В. Спецодяг. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником 

СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за 

результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. Додержуватися 

заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої або розсипаної 

речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Перекачати в цілу ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. При інтенсивній течі огородити ґрунтовим 

валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. 

Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною піною. Охолоджувати ємкості водою з максимальної 

відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Засипати піском або іншим інертним матеріалом. Випалити територію (окремі осередки) при 

загрозі попадання рідин у ґрунтові води. Викликати фахівців для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і 

слизові оболонки промити водою. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 906 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3077 Натрію N,N-диметилдитіокарбамат 

3077 Агідол-1 

3077 Агідол-3 

3077 Агідол-60 

3077 п-Амінодифеніламін 

3077 4-Аміно-2-нітрофенол 

3077 Антрацен 

3077 Ацетонаніл  

3077 Гексахлоретан 

3077 2,4-Діамінофенола дигідрохлорид 

3077 2,4-Ди-трет-бутилфенол 

3077 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердий) 

3077 2,6-Ди-трет-бутил-4-диметиламінометилфенол (основа Манніха) 

3077 2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол 

3077 Дифеніл 

3077 Дифеніламін 

3077 Позицію виключено 

3077 Дифенілоксид 

3077 п-Дихлорбензол 

3077 2,5-Дихлорнітробензол 

3077 Ефір дифеніловий 

3077 Калію гексаціано-(2)-феррат  

3077 Міді (II) сульфат* 

3077 Натрію гексафторалюмінат 

3077 Натрію хромат 

3077 2-Нафтол технічний 

3077 Парафіни хлоровані (C 10 - C 13) тверді 

3077 Пек кам'яновугільний електродної марки B1 (V або V 1) 

3077 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, 

Н.З.К. 

3077 Ртуті (I) хлорид* 

3077 Стабілізатор проти старіння каучуків "Крафаніл-У" 

3077 Суміш ди-три-третбутилфенолів 

3077 Тіурами технічні 

3077 Трибутилоловофосфат 

3077 Триметилдигідрохіноліну полімер 

3077 Фенілбутадіноксид 

3077 N-Феніл-n-фенілендиамін 

3077 Хлоргексидин 

3077 Цинку бромід* 

3082 Авіаційне турбінне паливо JP-5, JP-7 

3082 Агідол АФ-2 

3082 Агідол-51-52-53 

3082 Акаризол 

3082 Альфаметрин 

3082 Бутилбензилфталат 

3082 Вуглеводні важкі 

 906 
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3082 Гідроксиламіну сульфат, водний розчин* 

3082 Децилакрилат 

3082 Дивенілбензол стабілізований 

3082 Ди-н-бутилфталат 

3082 2,6-Ди-трет-бутилфенол (рідкий) 

3082 Дифенілметандиізоціанат 

3082 Дифонат 

3082 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлоретан 

3082 1,6-Дихлоргексан 

3082 Діізобутилфталат 

3082 Діізопропілбензоли 
 Добавки адгезійні "Амдор" 

3082 трет-Додецимеркаптан 

3082 Дьоготь кам'яновугільний 

3082 Залишки кубові ректифікації бензолу 

3082 Залишки кубові СЖК 

3082 Емульгатор ОП-10 

3082 Ізодецилакрилат 

3082 Ізодецилдифенілфосфат 

3082 Інгібітори солевідкладень СНПХ 

3082 Калієві солі ди-(алкілполіетиленгликолієвого) ефіру фосфорної кислоти 

3082 Кислота 1-оксиетилідендифосфонова (ОЕДФ-1), розчин не корозійний 

3082 Композиція броміду кальцію-броміду цинк (розчин) 

3082 Крезилдифенілфосфат 

3082 Креозот, отриманий з деревної або з кам'яновугільної смоли  

3082 Мазут 

3082 Малатіон 

3082 Марганцю сульфат, розчин 

3082 Масло кам'яновугільне поглинальне 

3082 Масло кам'яновугільне середнє 

3082 Масло фенольне кам'яновугільне 

3082 Метилнафталіни, рідка суміш ізомерів  

3082 Міді (II) нітрат водний розчин неокислюючий 

3082 Міді (II) хлорид, водний розчин* 

3082 Моноалкілфеноли 

3082 Натрію нітрит - водний розчин з концентрацією 40% 

3082 Натрію N,N-диметилдитіокарбамат, водний розчин 

3082 Оксаноли 

3082 Паливо пічне нафтовуглехімчне 

3082 Парафін нафтовий рідкий, фракція С 13 

3082 Парафін нафтовий рідкий, широка фракція 

3082 Парафіни хлоровані (C 10 - C 13) рідкі 

3082 Ресметрин 

3082 РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, 

Н.З.К. 

3082 Синтаноли 

3082 Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю 

3082 Смола вуглеводневоформальдегідна 

3082 Смола кам'яновугільна  

3082 Смола піролізна, важка 

3082 Смола поліалкілбензольна 

3082 Смола поліефірна ненасичена безстирольна "Камфест-04" 
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3082 Смоли нафтові важкі 

3082 Сольвент-нафта чорна 

3082 Спирт C 12 - C 15 полі-(1 - 3) етоксилат 

3082 Спирт C 12 - C 15 полі-(1 - 6) етоксилат 

3082 Спирт C 6 - C 17 (втор-) полі-(3 - 6) етоксилат 

3082 Суміш фенольних основ Манніха 

3082 Тріарілфосфат 

3082 Трибутилфосфат 

3082 Триетаноламін 

3082 Триетилбензол 

3082 Трикрезилфосфати 

3082 2,2,4-Триметил-6-етокси-1,2,3,4-дигідролін 

3082 Трифтортрихлоретан 

3082 Флотореагент нефтевуглехімічний марки ФН 

3082 1-Хлороктан 

3082 Цинкалкілдитіофосфат 

3082 Цинкарилдитіофосфат 

3082 Цифлутрін 

3245 МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО 

ЗМІНЕНІ 

3245 МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО 

ЗМІНЕНІ в охолодженому рідкому азоті 

3316 КОМПЛЕКТ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН або КОМПЛЕКТ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Горючі, важкогорючі або негорючі(*). При нагріванні можуть 

розкладатися з утворенням токсичних газів і парів. 

Небезпека для людини При пожежах можливі опіки і отруєння газами. Малотоксичні, не 

небезпечні. Пил і пари можуть викликати подразнення. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. У зону аварії 

входити в захисному одязі і дихальному апараті. Відвести 

сторонніх. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. 

Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Перекачати 

речовину у цілу ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням 

умов змішання рідин. При інтенсивній течі огородити ґрунтовим 

валом. Розсипи огородити ґрунтовим валом, зібрати в сухі ємкості 

і герметично закрити. Не допускати попадання речовини у 

водоймища, підвали, каналізацію. 

У разі пожежі Гасити з максимальної відстані тонкоропиленою водою зі 

змочувачем, повітряно-механічною піною, іншими засобами. 

Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Речовину відкачати зі знижень місцевості з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце 

розливу засипати піском, промити великою кількістю води, обвалувати і не допускати 

попадання речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, 

зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати 

свіжим шаром ґрунту. Викликати фахівців з нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При отруєнні газами і парами викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, 

тепло, чистий одяг. При опіку накласти асептичну пов'язку. 
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АВАРІЙНА КАРТКА N 907 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

2990 ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ САМОНАДУВНІ 

3072 ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ НЕСАМОНАДУВНІ, що містять небезпечні вантажі як 

обладнання 

3268 ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або МОДУЛІ 

НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ 

БЕЗПЕКИ 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі або важкогорючі. Пристрої (балони і ємкості) можуть 

вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Не потрібні. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Уникати 

низьких місць. Відвести сторонніх. Потерпілим надати першу 

допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

При витіканні газу ізолювати район доти, доки газ не розсіється. 

У разі пожежі Не наближатися до пристроїв. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною піною, іншими 

засобами. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Не потрібна. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

При опіку накласти асептичну пов'язку. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 908 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3257 РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., що перевозиться при 

температурі не менше 100° C, але менше її температури спалаху (включаючи 

розплавлені метали, розплавлені солі тощо) 

3257 Пек кам'яновугільний електродний рідкий 

3258 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., при 

температурі не нижче 240° C 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Рідини або тверді речовини, перевезені в гарячому стані (з 

температурою не нижче 100° C), можуть викликати займання 

легкозаймистих матеріалів. 

Небезпека для людини При пожежі можливі опіки. При контакті - термічний опік. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - 

ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним 

апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-

20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в 

радіусі не менше 50 м. Відвести сторонніх. По можливості усунути 

легкозаймисті матеріали. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Не торкатися до пролитої або розсипаної речовини. Розливи та 

розсипи огородити ґрунтовим валом. Усунути течі з додержанням 

запобіжних заходів. 

У разі пожежі У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. 

Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-

механічною піною, іншими засобами. Охолоджувати ємкості водою 

з максимальної відстані. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Розсипи та розливи після охолодження 

обвалувати, зібрати в ємкість, герметично закрити і відправити для утилізації. Зрізати 

поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням 

запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхню рухомого складу 

промити мийними композиціями. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При опіку - 

асептична пов'язка. 

 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 909 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3359 ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі або важкогорючі. Прилади (вагони, контейнери або 

цистерни) можуть вибухати при нагріванні. 

Небезпека для людини При пожежі можливі опіки і травми, отруєння парами та газами. 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 в комплекті з промисловим протигазом і 

патронами А, В. Спецодяг. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, 

спеціальне взуття. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником 

СПІ-20. 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Уникати 

низьких місць. Відвести сторонніх. По можливості усунути 

легкозаймисті матеріали. Потерпілим надати першу допомогу. 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

У разі витоку газу ізолювати район доти, доки газ не розсіється. 

У разі пожежі Не наближатися до приладів. Гасити з максимальної відстані 

тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною піною, іншими 

засобами. 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Викликати спеціалістів для нейтралізації. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру та 

слизові оболонки промити водою. При опіках накласти асептичну пов'язку. 

 

 

АВАРІЙНА КАРТКА N 910 

Номер 

ООН 

Найменування вантажу 

3499 КОНДЕНСАТОР з подвійним електричним шаром (з енергоємністю більше 

0,3 Вт·год) 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 

Основні властивості Вироби, що містять електроліт, у тому числі органічного 

походження. Електроліт може відповідати класифікаційним 

критеріям будь-якого класу небезпеки відповідно до своїх 

властивостей 

Вибухо- та 

пожежонебезпека 

Негорючі або важкогорючі 

Небезпека для людини Рідини можуть викликати хімічний опік. Небезпечні при: III - 

потраплянні на шкіру, IV - потраплянні в очі 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом і 

патронами А, В. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне 

взуття за ДСТ-12265-78. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із 

саморятувальником СПІ-20 

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

Загального характеру Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Уникати 

низьких місць. Відвести сторонніх. Постраждалим надати першу 

допомогу 

У разі витоків, розливів 

та розсипів 

Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. 

Не торкатися пролитої речовини. Розливи обгородити ґрунтовим 

валом. Не допускати потрапляння речовини у водоймища, підвали, 

каналізацію 

У разі пожежі Гасити з максимальної відстані порошками, повітряно-механічною і 

хімічною пінами 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 

Місце розливу ізолювати піском або іншим інертним матеріалом 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру та 

слизові оболонки промити водою. При опіках накласти асептичну пов'язку 

 

(продовження додатка 2 у редакції наказу Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135, 

наказами Міністерства  

інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177, 

від 05.11.2014 р. N 565, 

від від 25 квітня 2017 року N 156) 
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Додаток 3 

до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій 

з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом 

 
 Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказами Міністерства транспорту та зв'язку України 

 від 25 листопада 2008 року N 1431, 

 від 5 листопада 2009 року N 1135, 

 наказами Міністерства інфраструктури України  

від 21 березня 2012 року N 177, 

 від 5 листопада 2014 року N 565 

від 25 квітня 2017 року N 156 

 

 

Перелік технічних засобів та матеріалів для ліквідації наслідків аварійних ситуацій 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 

 

Найменування ЗІЗ Основні технічні характеристики ТУ, ГОСТ, ДСТУ 

Кількість на 

транспортну 

одиницю 

Виробник 

1 2 3 4 5 

Засоби захисту, використання яких рекомендується при аварійних ситуаціях 

Ізолюючі ЗІЗ органів дихання (ОД) 

Ізолювальний протигаз 

ІП-4М  

(ИП-4М) 

Для захисту органів дихання в атмосфері, яка непридатна для 

дихання; тривалість перебування у зараженій атмосфері при 

температурі від -40° C до + 40° C - 40 хвилин 

ТУ-ВТ 8-083.000 

ФО 

1 комплект на 

кожну особу 

супроводження 

Росія 

Портативний дихальний 

засіб ПДУ-3 

Для захисту органів дихання та зору в атмосфері, яка 

непридатна для дихання, при нестачі або відсутності кисню у 

повітрі, при знаходженні в ньому сірководню 

ТУ-ВТ.8-097.000  Росія 
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Апарат дихальний 

стисненого повітря 

АСВ-2(1) універсальний 

СВ-2(11) для 

пожежників з 

панорамною маскою 

АСВ-2 зі шлем-маскою 

Для захисту органів дихання та зору в атмосфері, яка 

непридатна для дихання, при нестачі або відсутності кисню у 

повітрі 

ТУ 12.43.29-78 1 комплект на 

локомотивну 

бригаду та 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія, 

Україна, 

ВАТ "Горизонт", м. 

Луганськ 

Компресор КД-8 
АСВ повинен бути укомплектований компресором, 

дотискаючим для заповнення балонів до 25 МПа 

Україна,  

ВАТ "Горизонт", м. 

Луганськ 

Саморятувальник СПІ-

20 

Для захисту органів дихання та зору. Пристрій одноразової дії. 

Може бути використаним при відсутності кисню або його 

нестачі у повітрі. Готовий до негайного використання. Захищає 

від токсичних продуктів будь-якої природи при аваріях на 

промислових підприємствах, транспортних засобах, під час 

пожежі 

ТУ 6-16-30-93  Росія  

Україна,  

ВАТ "Горизонт", м. 

Луганськ 

Універсальний 

ізолювальний протигаз 

УІП-12 

Для захисту органів дихання. Час захисної дії - 50 хвилин 

ТУ 

12.13542109.009-

97 

 Україна,  

ІПЦ "Захист 

дихання", м. 

Донецьк 

Саморятувальник СІГ-1 

Для захисту органів дихання та зору. Пристрій одноразової дії. 

Може бути використаним при відсутності кисню або його 

нестачі у повітрі. Готовий до негайного використання. Захищає 

від токсичних продуктів будь-якої природи при аваріях на 

промислових підприємствах, транспортних засобах, під час 

пожежі пожежі 

ТУ 6-16-30-93  Україна,  

ВАТ "Горизонт", м. 

Луганськ 

Індикатор ІР-2 для 

перевірки ізолювальних 

дихальних апаратів 

Перевіряє експлуатаційні параметри кисневих ізолюючих 

протигазів, респіраторів та дихальних апаратів 

  Україна,  

ВАТ "Горизонт", м. 

Луганськ 
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Фільтрувальні ЗІЗОД 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (А без 

фільтра) 

Для захисту від випаровувань органічних сполук, фосфоро- та 

хлорорганічних пестицидів 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (А 6 без 

фільтра) 

Для захисту від випаровувань органічних сполук, фосфоро- та 

хлорорганічних пестицидів 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (А ф без 

фільтра) 

Для захисту від випаровувань органічних сполук, фосфоро- та 

хлорорганічних пестицидів 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (А 8 без 

фільтра) 

Для захисту від випаровувань органічних сполук, фосфоро- та 

хлорорганічних пестицидів 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (В без 

фільтра) 

Для захисту від газів та випаровувань кислотного характеру, 

фосфоро- та хлорорганічних пестицидів, а також пилу та диму 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (В 8 без 

фільтра) 

Для захисту від газів та випаровувань кислотного характеру, 

фосфоро- та хлорорганічних пестицидів, а також пилу та диму 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (В 6 без 

фільтра) 

Для захисту від газів та випаровувань кислотного характеру, 

фосфоро- та хлорорганічних пестицидів, а також пилу та диму 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (В з 

фільтром) і з 

гопкалітовим патроном 

Для захисту від газів та випаровувань кислотного характеру, 

пестицидів, а також пилу та диму, чадного газу та оксидів 

азоту (під час пожежі) 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 
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Протигаз промисловий 

фільтрувальний (В 6 з 

фільтром) 

Для захисту від газів та випаровувань кислотного характеру, 

пестицидів, а також пилу та диму 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (Г без 

фільтра) 

Для захисту від випаровувань ртуті 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (Г ф з 

фільтром) 

Для захисту від випарювань ртуті, а також пилу, диму та 

суміші випаровувань ртуті та хлору 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (Е без 

фільтра) 

Для захисту від арсину та фосфіну 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (КД без 

фільтра) 

Для захисту від аміаку, сірководню та їх суміші 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (КД 8 

без фільтра) 

Для захисту від аміаку, сірководню та їх суміші 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (КД з 

фільтром) 

Для захисту від аміаку, сірководню, їх суміші, а також пилу та 

диму 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Протигаз промисловий 

фільтрувальний (М без 

фільтра) 

Для захисту від оксиду вуглецю в присутності органічних 

парів, аміаку, фосфіну та арсину 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 
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Протигаз промисловий 

фільтрувальний (БКФ з 

фільтром) 

Для захисту від газів та парів кислотного характеру, парів 

органічних кислот, арсину, фосфіну, а також пилу та диму 

ГОСТ 12.4.121-83 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Респіратор 

фільтрувальний "Форт-

П" 

Для індивідуального захисту органів дихання при наявності в 

повітрі аерозолів різної природи (пил, дим, туман) при їх 

сумарній концентрації не більше 200 мг/м
 3

 та об'ємній частці 

кисню не менш 18 % 

ТУ-2568-0017-

04838763-93 

1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Промисловий протигаз 

малого габариту ПФМ-1 

Для захисту органів дихання, обличчя, очей від дії шкідливих 

речовин (газів, парів та аерозолів), які містяться у повітрі. 

Фільтр коробки знижує концентрацію шкідливого аерозолю 

більш як у 10000 разів 

ТУ.ВР-05381.00  Росія 

Універсальний захисний 

патрон ПЗУ (ПЗ-2) 

Засіб захисту органів дихання від дії газів, парів та аерозолів 

(пил, дим, туман). ПЗУ захищає від оксиду вуглецю, оксидів 

азоту, хлору, фтористого та хлористого водню, аміаку, амінів, 

ціановодню, фосгену, аліфатичних ароматичних вуглеводнів, 

альдегідів, кетонів, органічних спиртів, кислот тощо при 

мінусових та плюсових температурах 

ТУ.ВР-05399.00 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Респіратор спеціальний 

РС 

Час захисної дії 120 хвилин за умов виконання робіт середньої 

важкості та температурі навколишнього середовища 25° C. 

Місткість дихального мішка не менше 6 л 

ТУ 

12.13542109.010-

97 

 Україна,  

НТЦ "Захист 

дихання", м. 

Донецьк 

Респіратор "Тополь-В" Засіб для захисту органів дихання 
ТУ 40УРСР 

2071094-1-1-90 

 Україна, ФХІ ЗНС та 

людини, м. Одеса 

Респіратор "Тополь-А" Засіб для захисту органів дихання 

ТУ 40УРСР 

2071094-1-1-90 

 Україна,  

ФХІ ЗНС та людини, 

м. Одеса 

Респіратор "Тополь-Г" 

Застосовується для захисту органів дихання від дії шкідливих 

газів (випаровувань) та аерозолів (пил, дим, туман), які 

одночасно або поодинці присутні в повітрі 

ТУ 13486464.005-

97 

 Україна,  

МКФ "Фільтр", м. 

Горлівка 
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Ізолювальний захисний одяг 

Костюм ізолювальний 

ІК-УА 

Захищає від прямої дії (облив) рідкого та газоподібного аміаку, 

хлору та інших хімічних речовин. Герметичний двошаровий 

комбінезон з панорамним склом. Дихальний апарат 

розташований усередині костюма. Чоботи приклеєні до 

комбінезона, але можуть бути і знімні. Час захисту лімітується 

тільки часом роботи дихального апарата 

ТУ У 20153970-

06-98 

Забезпечується 

до 30 % осіб із 

групи 

супроводження, 

але не менше 2 

чол. 

Україна,  

виробник НВП 

"Індекс", м. 

Сєверодонецьк 

Костюм ізолювальний 

полегшений КІО-ЗУ 

Захищає від хлору, аміаку, мінеральних кислот та інших 

агресивних хімічних речовин. Герметичний одношаровий 

комбінезон з панорамним склом. Чоботи і рукавиці закріплені 

герметично. Допускається використання дихального апарата 

без маски з загубником 

ТУ У 20153970-

98 

 Україна, виробник 

НВП "Індекс", м. 

Сєверодонецьк 

Костюм ізолювальний 

полегшений КІО-2, КІО-

2МУ 

Захищає від дії газоподібного і локального обливу рідким 

аміаком, хлором, а також при дії мінеральних кислот будь-яких 

концентрацій та інших хімічних речовин. Герметичний 

комбінезон з еластичним обтюратором і горизонтальним лазом 

по лінії грудей з герметизуючим клапаном. Рукавиці та чоботи 

знімні, але герметично з'єднані з вибором. Розташування 

дихального апарата - зверху костюма. Додаткова деталь - 

жилет (КІО-2 МУ) позитивно вирішує захист дихального 

апарата у випадку прямого обливу. Можливе застосування 

фільтруючого протигаза 

ТУ 13-209101-

013-93 

 Україна, виробник 

НВП "Індекс", м. 

Сєверодонецьк 

Костюм спеціальний 

термозахисний ТЗК-1 

(ТЗК-1Х) 

Захищає від контактного (400° C), конвективного (100° C) і 

променевого (10 кВт/кв.м) тепла, а також при одночасній дії 

високих температур і різних хімічних речовин (для костюмів з 

індексом "X"). Костюми з індексом "X" виготовлені з 

хемостійкого матеріалу при збереженні вказаних термостійких 

показників. Куртка і штани. До комплекту додаються рукавиці. 

Дихальний апарат розміщується зверху костюма. За бажанням 

замовника може комплектуватися спеціальним жилетом з 

капюшоном і панорамним склом для захисту дихального 

апарата і обличчя. В комплекті з жилетом захищає від прямої 

дії відкритого полум'я протягом 10 сек. 

ТУ ІЗ 20153970-

03-95 

Забезпечується 

до 30 % осіб із 

групи 

супроводження, 

але не менше 2 

чол. 

Україна, виробник 

НВП "Індекс", м. 

Сєверодонецьк 
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Костюм водозахисний 

КІ-В3 "Аква" 

Костюм ізолюючий призначений для захисту від прямої дії 

води та розчинів кислот низької концентрації 

ТУ У 6-

00209102.019-97 

 Україна,  

ДНДІТБХВ, м. 

Сєверодонецьк 

Костюм спеціальний 

кислотозахисний КСК-1 

Захищає від прямої дії мінеральних кислот високих 

концентрацій, а також при роботі з лугами, олеумом тощо. 

Куртка з капюшоном і напівкомбінезон. Конструкція куртки 

передбачає захист від можливого прямого обливу зверху. 

Можливе застосування протигаза 

ТУ 113.26-003-90 Забезпечується 

до 70 % осіб із 

групи 

супроводження, 

але не менше 2 

чол. 

Україна, виробник 

НВП "Індекс", м. 

Сєверодонецьк 

Загальновійськовий 

костюм Л-1 

Для захисту в аварійній ситуації в комплекті з протигазом. 

Захищає від дії масел, нафтопродуктів, лугів. 

Використовується у комплекті з АСВ, ІП-4М, УІП-12 та 

фільтрувальними протигазами 

ТУ-53-

78/005135/73 

 Росія, Україна в\ч А-

0108, м. Київ 

Костюм КІХ-5 

Костюм ізолювальний призначений для захисту особового 

складу аварійно- рятувальних формувань в умовах дії 

газоподібної та рідкої фази хлору, аміаку, оксидів азоту, 

похідних гідрозину. Час захисту біля 60 хвилин 

ТУ 6-

ВН.071.00.20000.-

89 

 Росія 

Захисний костюм типу 

Рз 

Використовується в разі небезпеки радіоактивного 

опромінення 

   

Костюм КІ-АР "Іній" 

Костюм ізолювальний призначений для захисту особового 

складу аварійно- рятувальних формувань в умовах дії 

газоподібної та рідкої фази хлору, аміаку, оксидів азоту, 

похідних гідрозину. Час захисту біля 60 хвилин 

ТУ У 6-

00209102.025-97 

 Україна, 

ДНДІТБХВ, м. 

Сєверодонецьк 

Засоби захисту рук, ніг та очей 

Взуття іскробезпечне 

(без металевих набійок 

та гвіздків) 

Використовуються при можливості виникнення вибуху або 

пожежі 

ТУ 17 УРСР 54-

02-91 

 Росія, Україна, 

КВТВО "Київ" 

Чоботи гумові 

маслобензостійкі 
Використовуються при роботі з нафтопродуктами 

ГОСТ 12265-78 

арт.7 фет 

 Росія, Україна, ВАТ 

Еластомір, м. 

Горлівка 

Чоботи гумові 

кислотолугостійкі 
Використовуються при роботі з лугами та кислотами 

ГОСТ 5375-79 

арт.146 фет Н-

ВКЩ-20 

 Росія, Україна, ВАТ 

Еластомір, м. 

Горлівка 



 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

426   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

Чоботи типу СН 
Використовуються при ліквідації аварій з органічними 

сполуками 

  Росія 

Спецвзуття типу Рз 
Використовується в разі небезпеки радіоактивного 

опромінення 

   

Рукавиці ПХВ Використовуються при роботі з хімічними речовинами.   Росія 

Чоботи пластикові СКН-

40 
Використовуються при аваріях з хімічними речовинами 

  Росія 

Захисні окуляри ТоНл, 

Яа 
Захищають орган зору від дії шкідливих речовин 

  Росія 

Рукавиці та чоботи з 

дисперсії бутилкаучуку 

(маслобензостійкі) 
 

   

Рукавички захисні РЗО-1 
Використовуються для робіт з ароматичними вуглеводнями та 

їх похідними 

ТУУ 6-009-09-

102.033-97 

 Україна,  

ДНДІТБХВ, м. 

Сєверодонецьк 

Спецвзуття згідно з 

ГОСТ 12265.78 
Для ліквідації аварій з нафтопродуктами 

  Україна,  

ВАТ Еластомір, м. 

Горлівка 

Спецвзуття То Для ліквідації аварій з високими температурами 

  Україна,  

ВАТ Еластомір, 

м.Горлівка 

Рукавиці типу То Використовуються під час високих температур 

ТУУ 

144300088002-97 

 Росія,  

Україна,  

Укрпожежсервіс, м. 

Київ 

Антиелектростатич-не 

взуття згідно з ГОСТ 

12.4.124-83 

Використовується при аваріях з вибухонебезпечними та 

легкозаймистими речовинами 

ГОСТ 12.4.124-83  Росія,  

Україна,  

ДП 

"Електротехнологія", 

м. Вінниця 

Рукавички гумові БЛ-1; 

БЛ-1М 

Застосовуються для захисту рук при роботі з лугами, 

кислотами та органічними сполуками (крім ароматичного 

ряду), а також з сипкими та сухими хімічними речовинами 

  Росія 
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Рукавички типу "СКФ-

26И" 
Використовуються при роботі з хімічними речовинами 

  Росія 

Рукавички з 

фторсополімеру СКФ 
Використовуються при роботі з хімічними речовинами 

  Росія 

Засоби захисту, використання яких допускається під час аварійних ситуацій 

Фільтрувальні ЗІЗОД 

Респіратор протигазовий 

РПГ-67А,  

    67А 6  

    67Г  

    67 БКФ  

    67 Е 

Для захисту органів дихання від випаровувань органічних 

сполук 

ГОСТ 12.4.004-74 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Респіратор протигазовий 

РПГ-67КД 

Для захисту органів дихання від випаровувань органічних 

сполук 

ГОСТ 12.4.004-74 1 одиниця на 

кожну особу із 

групи 

супроводження 

Росія 

Респіратор 

фільтрувальний 

газопилозахисний ЛУР-

ГП 

Використовується для індивідуального захисту органів 

дихання в умовах одночасної присутності у повітрі парів 

органічних сполук (бензол, толуол, керосин, бензин) при 

сумарній концентрації від 2 до 20 ГДК і аерозолів різної 

природи (пил, дим, туман) 

ТУ 6-16-28-1517-

92 

 Росія 

Респіратор 

фільтрувальний "Астра-

2" 

Використовується для індивідуального захисту органів 

дихання в умовах присутності в повітрі аерозолів різної 

природи (пил, дим, туман) 

ГОСТ 12.4.028  Росія,  

Україна,  

МКП "Базальт", м. 

Кременчук 

Протигаз 

фільтрувальний ГП-7ВМ 

Використовується для захисту органів дихання, очей та 

обличчя від токсичних газів, радіоактивних парів і аерозолів, 

бактеріальних (біологічних) засобів 

ТУ ВР 05413.00  Росія 

Газодимозахисний 

комплект ГДЗК 

Використовується для захисту органів дихання, очей та 

обличчя від токсичних газів, що утворюються при пожежах, у 

тому числі від оксиду вуглецю. Засіб захисту одноразового 

використання 

ТУ 6-00209591-

392-93 

 Росія 
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Автономний захисний 

індивідуальний 

комплект АЗІК (з 

примусовою подачею в 

зону дихання очищеного 

повітря) 

В залежності від призначення в комплекті АЗІК в якості 

фільтруючо-поглинальної системи використовуються коробки 

КПФ-89, КПФС-90, захисні патрони ПЗУ, ПЗ-1, ПЗ, 

протиаерозольний фільтр ПАФ 

ТУ.ВР 05381. 000  Росія 

Протигаз 

фільтрувальний ФУ-13В  

ГОСТ 12.4.12183  Росія 

Протигази ГП-5; ГП-5М; 

ГП-4У з гопколітовим 

патроном та ГП-5 з 

коробкою Б 

Використовуються для захисту органів дихання від шкідливих 

речовин, в тому числі від СО 

  Росія 

Фільтрувальні протигази 

АМ, УМ*, ПС, ПМС, 

ПРВ**, ПРВ-У, ОШ-4*, 

ПРВ-М*, МО-4*, МО-

4У* 

Використовуються при роботі з анілом, аніліном, меланжем 

  Росія 

Респіратор РУ-60М з 

фільтрувальним 

патроном Г 

Застосовується для захисту органів дихання від дії шкідливих 

газів (випаровувань) та аерозолів (пил, дим, туман), які 

одночасно або поодинці присутні в повітрі 

ГОСТ 17269-71  Росія 

Респіратор Ф-62 
Застосовується для захисту органів дихання від шкідливих 

аерозолів 

ТУ 6-16-1763-73  Росія 

Респіратор У-2К 
Застосовується для захисту органів дихання від шкідливих 

аерозолів 

ТУ 6-16-1753-72  Росія 

Респіратор "Лепесток", 

"Лепесток-200" (ШБ-1, 

А-ПАН) 

Застосовується для захисту органів дихання від шкідливих 

аерозолів 

ГОСТ 12.4028-76  Росія,  

Україна,  

МКП "Базальт", м. 

Кременчук 

Ізолювальні ЗІЗОД 

Ізолювальні протигази 

Т-62, КІ, КІП-7, ІП-5 

Ізолюють органи дихання та обличчя робітника від 

навколишнього середовища, яке забруднено 

  Росія 
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Ізолювальний захисний одяг 

Костюм ізолювальний 

термогазозахистний ІК-

ТГЗ 

Захищає від контактного (400° C), конвективного (400° C) і 

променевого (30 кВт/кв. м) тепла, а також від рідких, 

газоподібних хлору, аміаку та інших хімічних речовин. 

Герметичний, багатошаровий комбінезон з панорамним склом. 

Рукавиці та чоботи захищені додатково термостійкими 

рукавицями і бахілами. Лаз костюма вертикальний з 

герметичним клапаном 

ТУ 13-20153970-

04-95 

 Україна, виробник 

НВП "Індекс", м. 

Сєверодонецьк 

Костюм спеціальний 

термозахисний ТЗК-3 

Захищає від дії контактного (400° C), конвективного (800° C) і 

променевого (30 кВт/кв.м) тепла протягом 3 хвилин. 

Багатошаровий комбінезон з капюшоном і панорамним склом. 

До комплекту додаються рукавиці і бахіли. Панорамне скло 

двошарове, при необхідності можливе використання 

світлофільтру 

ТУ У 20153970-

08-98 

 Україна, виробник 

НВП "Індекс", м. 

Сєверодонецьк 

Захисний костюм 

"Метанол" 

Комплексний засіб індивідуального захисту, у якому 

здійснюється подача повітря від стаціонарного джерела 

шлангами. Забезпечує захист робітника від дії рідкого 

метанолу та його парів протягом 6 годин 

ТУ 6-ВН.073. 

00.000.89 

 Росія 

Костюм ізолювальний 

"Кондор" 

Комплексний засіб захисту робітника від газонафтового 

конденсату та газоподібного хлору. Концентрація хлору 500 

г/м
 3

 за нормальних умов. В разі аварії середньої важкості 

захист 30 хвилин 

ТУ 18- ВН.086. 

00.000.91 

 Росія 

Костюм спеціальний 

водотеплозахисний ВЗК-

2Т 

Захищає від води, гарячої води до (+90° C), перегрітого пару, 

нафтопродуктів та низьких температур (до -40° C). 

Багатошаровий герметичний комбінезон з капюшоном і лазом 

по лінії пліч з герметично приклеєними чобітьми і 

теплозахисними вставками. Поєднується з будь-яким типом 

дихального апарата 

ТУ 87814002673-

001-96 

 Україна, виробник 

НВП "Індекс", м. 

Сєверодонецьк 

Костюм ізолювальний з 

повітряним простором, 

що вентилюється Ч-20 

Комплексний засіб індивідуального захисту від радіоактивних, 

агресивних та високотоксичних речовин. Комплект захищає від 

дії концентрованої азотної кислоти, витримує 4-кратну 

дезактивацію 

ТУ 6-КЯВП 

119.00. 000-93 

 Росія 
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Ізолювальний костюм 

"КЗИ"  

  Росія 

Фільтрувальний захисний одяг 

Фільтрувальний 

захисний одяг ФЗО-МП 

Забезпечує захист шкірних покровів робітника від 

газоподібних, високотоксичних сполучень: гідразину та його 

похідних, аліфатичних амінів, аніліну. Експлуатується в зоні 

зараження разом з протигазом та засобами захисту рук та ніг 

ТУ 974-

89.00.20000 

ВИб.030 00.000 

ТО 

 Росія 

Костюм пилозахисний з 

підвищеною механічною 

міцністю 

Використовується для захисту шкірних покровів від вугільного 

пилу, технічного вуглецю та інших пилоподібних продуктів(в 

тому числі від токсичних, агресивних, хімічних продуктів). 

ПЗО повинен експлуатуватися в комплекті з захисними 

окулярами та респіратором. ЗІЗ багаторазової дії 

ТУ 6-

00209102.036-97 

 Україна,  

ДНДІТБХВ, м. 

Сєверодонецьк 

Кислотозахисний 

спеціальний одяг, КСО 

КСО забезпечує захист шкіри робітника від великих крапель 

(0,2 г) концентрованих мінеральних кислот (олеуму, сірчаної, 

азотної, фосфорної, соляної кислот), а також від газоподібних 

оксидів сірки та азоту. КСО застосовується при виконанні 

ремонтних робіт 

ТУ 6-КЯВП 

104.00. 000.94 

 Росія 

КС "Азот" 

Костюм забезпечує захист шкіри робітника від великих 

крапель (0,2 г) концентрованих мінеральних кислот (олеуму, 

сірчаної, азотної, фосфорної, соляної кислот), а також від 

газоподібних оксидів сірки та азоту 

ТУ6-

00209102.030-97 

 Україна,  

ДНДІТБХВ, м. 

Сєверодонецьк 

Костюм чоловічий для 

захисту від нафти та 

нафтопродуктів 

Використовується при незначних попаданнях токсичних 

речовин в навколишнє середовище 

ГОСТ 12.4.111- 

82 

 Росія,  

Україна,  

ТОВ ВКФ "Ковель", 

м. Ковель 

Захисний костюм То 
Використовується за умов ліквідації аварій з вибуховими 

речовинами 

ТУу 

14300088001-97 

 Росія,  

Україна,  

Укрпожежсервіс, м. 

Київ 

Рукавиці типу То 
Використовується за умов ліквідації аварій з вибуховими 

речовинами 

ТУ 

144300088002-97 

 Росія,  

Україна,  

Укрпожежсервіс, м. 

Київ 
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Захисний костюм ЯтТо 
 

  Росія 

Захисний костюм Яа 
 

   

Захисний костюм ТоНл 
 

   

Ізолювальний костюм 

КР-ІІ, КР-250, КР-Е  

   

Бавовняний, 

антиелектроста-тичний 

захисний одяг 
 

  Україна,  

ВТ 

"Електротехнологія", 

м. Вінниця 

Захисний костюм та 

спецвзуття типу Пм  

ТУ у 6-

00209102.036-97 

 Росія,  

Україна,  

ДНДІТБХВ, м. 

Сєверодонецьк 

Захисні комплекти одягу 

КР-6; КР-14; КГ-611; 

КР-1У*; К-2 
 

  Росія 

Захисні костюми КР-3; 

ЗК-1; ЗК-3; КР-2 
При ліквідації аварій з ізопропілнітратом 

  Росія 

Захисний костюм КГ-

611 
Використовується при роботі з пронітом та енітом 

  Росія 

Захисний комплект КГ-

612 з гумовими 

рукавицями та чобітьми 

Використовується при роботі з органічними сполуками 

  Росія 

Костюм спеціальний 

типу Ам  

  Росія 

Чоботи пластикові ПХВ 

разом з СКН-40 
Використовуються для роботи з гептілом 

   

Чоботи гумові з суміші 

поліетилену з найритом 
Використовуються для роботи з гептілом 

   

Фартух ЗП-1 
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Бавовняні рукавички 
 

ГОСТ 5707-87  Україна, 

Бердичівська 

рукавична фабрика 

Рукавички пилозахисні 

п'ятипалі 
Захист від сипучих хімічних речовин 

ГОСТ 12.4.010-75  Україна, 

ДНДІТБХВ, м. 

Сєверодонецьк 

Бавовняний одяг 
 

ГОСТ 27575-87  Україна,  

Артемівський УПП 

УГОУ, м. 

Артемівськ 

Гумовий фартух 
 

   

Фартух ВП-1 
 

  Росія 

 

Забороняється використовувати фільтруючі ЗІЗОД при наявності однієї з умов: 

1) робота у замкнутому або напівзамкнутому просторі; 

2) при об'ємній частці кисню менше 18 % або сумарній об'ємній частці отруйних газоподібних речовин більше ніж 0,5 %; 

3) при невідомому складі речовин, що забруднюють атмосферу;  

4) в разі присутності в атмосфері газів, що не сорбуються (а саме вуглеводнів типу метан, етан, бутан, етилен, ацетилен). 

За наявності в організаціях шлангових протигазів ПШ-1, ПШ-2 дозволяється їх використання як ізолювальних протигазів. 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431) 
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Додаток 4 

до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій 

з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом 

 

ПОКАЖЧИКИ ПОШУКУ АВАРІЙНИХ КАРТОК 

 

1. Алфавітний покажчик небезпечних вантажів 

 

Найменування вантажу українською мовою Найменування вантажу російською мовою 
Номер 

ООН 
Номер аварійної картки 

1 2 3 4 

 

Абсорбент (компонент дизельних палив) 

газоконденсатний 

Абсорбент (компонент дизельных топлив) 

газоконденсатный 
3295 див. ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. 

 
Авіаційне турбінне паливо JP-5, JP-7 Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 3082 906 

 
Агідол- 51-52-53 Агидол-51-52-53 3082 906 

 
Агідол АФ-2 Агидол АФ-2 3082 906 

 
Агідол-0 Агидол-0 3145 див. 2,6-ди- трет-бутилфенол 

 
Агідол-1 Агидол-1 3077 906 

 
Агідол-12 Агидол-12 1993 328 

 
Агідол-3 Агидол-3 3077 906 

 
Агідол-60 Агидол-60 3077 906 

 
АДИПОНІТРИЛ АДИПОНИТРИЛ 2205 608 

 
АЕРОЗОЛІ задушливі АЭРОЗОЛИ удушающие 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ займисті АЭРОЗОЛИ легковоспламеняющиеся 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ займисті корозійні 

АЭРОЗОЛИ легковоспламеняющиеся 

коррозионные 
1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ корозійні АЭРОЗОЛИ коррозионные 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ корозійні окислювальні АЭРОЗОЛИ коррозионные окисляющие 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ окислювальні АЭРОЗОЛИ окисляющие 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ токсичні АЭРОЗОЛИ токсичные 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ токсичні займисті АЭРОЗОЛИ токсичные легковоспламеняющиеся 1950 220 
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АЕРОЗОЛІ токсичні займисті корозійні 

АЭРОЗОЛИ токсичные 

легковоспламеняющиеся, коррозионные 
1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ токсичні корозійні АЭРОЗОЛИ токсичные коррозионные 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ токсичні окислювальні АЭРОЗОЛИ токсичные окисляющие 1950 220 

 
АЕРОЗОЛІ токсичні окислювальні корозійні 

АЭРОЗОЛИ токсичные окисляющие 

коррозионные 
1950 220 

 
Аерофлоти токсичні рідкі Аэрофлоты токсичные жидкие 2810 615 

 
АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 2590 904 

 

АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, 

актиноліт, антофіліт, крокідоліт) 

АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ (амозит, тремолит, 

актинолит, антофиллит, крокидолит) 
2212 904 

 
АЗОДИКАРБОНАМІД АЗОДИКАРБОНАМИД 3242 404 

2,2'- 
Азоді(ізобутиронітрил) у вигляді пасти на 

основі води з концентрацією не більше 50 % 

2,2'- Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на 

основе воды с концентрацией не более 50 % 
3224 415 

 
АЗОТ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1977 201 

 
АЗОТ СТИСНЕНИЙ АЗОТ СЖАТЫЙ 1066 201 

 
АЗОТУ (II) ОКСИД СТИСНЕНИЙ АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ 1660 203 

 
АЗОТУ ГЕМІОКСИД АЗОТА ГЕМИОКСИД 1070 202 

 

АЗОТУ ГЕМІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ 

РІДКИЙ 

АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ 

ЖИДКИЙ 
2201 202 

 
Азоту діоксид Азота диоксид 1067 

див. ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД 

(АЗОТУ ДІОКСИД) 

 
Азоту монооксид, стиснений Азота монооксид, сжатый 1660 

див. АЗОТУ (II) ОКСИД 

СТИСНЕНИЙ 

 
Азоту оксиду та азоту діоксиду суміш Азота оксида и азота диоксида смесь 1975 

див. АЗОТУ ОКСИДУ ТА 

ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИДУ 

СУМІШ (АЗОТУ ОКСИДУ ТА 

АЗОТУ ДІОКСИДУ СУМІШ) 

 

АЗОТУ ОКСИДУ ТА ДІАЗОТУ 

ТЕТРАОКСИДУ СУМІШ (АЗОТУ ОКСИДУ 

ТА АЗОТУ ДІОКСИДУ СУМІШ) 

АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА 

ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И 

АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) 

1975 211 

 
АЗОТУ ТРИОКСИД АЗОТА ТРИОКСИД 2421 Перевезення заборонене 

 
АЗОТУ ТРИФТОРИД АЗОТА ТРИФТОРИД 2451 202 
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Акаризол Акаризол 3082 906 

 
Акваніт Акванит 2927 640 

 
АКРИДИН АКРИДИН 2713 608 

 
АКРИЛАМІД ТВЕРДИЙ АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ 2074 608 

 
АКРИЛАМІДУ РОЗЧИН АКРИЛАМИДА РАСТВОР 3426 608 

 
АКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1093 310 

 
АКРОЛЕЇН СТАБІЛІЗОВАНИЙ АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1092 650 

 
АКРОЛЕЇНУ ДИМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

АКРОЛЕИНА ДИМЕР 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2607 316 

 
Актиноліт Актинолит 2590 див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ 

 
Аліл бромистий Аллил бромистый 1099 див. АЛІЛБРОМІД 

 
Аліл хлористий Аллил хлористый 1100 див. АЛІЛХЛОРИД 

 
Аліл-1, 4-бутандіової кислоти ангідрид Аллил-1,4-бутандиовой кислоты ангидрид 3265 803 

 
АЛІЛАМІН АЛЛИЛАМИН 2334 648 

 
АЛІЛАЦЕТАТ АЛЛИЛАЦЕТАТ 2333 313 

 
АЛІЛБРОМІД АЛЛИЛБРОМИД 1099 312 

 
АЛІЛІЗОТІОЦІАНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1545 609 

 
АЛІЛЙОДИД АЛЛИЛИОДИД 1723 323 

 
АЛІЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1724 805 

 
АЛІЛФОРМІАТ АЛЛИЛФОРМИАТ 2336 313 

 
АЛІЛХЛОРИД АЛЛИЛХЛОРИД 1100 312 

 
АЛІЛХЛОРФОРМІАТ АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ 1722 611 

 

АЛКАЛОЇДИ РІДКІ, Н.З.К., або АЛКАЛОЇДІВ 

СОЛІ РІДКІ, Н.З.К. 

АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или 

АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 
3140 622 

 

АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К., або 

АЛКАЛОЇДЇВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или 

АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 
1544 620 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Алкілат Алкилат 1268 див. Алкілбензин 

 
Алкілбензин Алкилбензин 1268 328 
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Алкілбензол Алкилбензол 1268 328 

 
Позицію виключено 

   

 

Алкілбензолсульфокислота, що містить не 

більше 5 % вільної сірчаної кислоти 

Алкилбензосульфокислота, содержащая не более 

5 % свободной серной кислоты 
2586 803 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять 

більше 5 % вільної сірчаної кислоти 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, 

содержащие более 5 % свободной серной 

кислоты 

2584 803 

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять 

не більше 5 % вільної сірчаної кислоти 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, 

содержащие не более 5 % свободной серной 

кислоты 

2586 803 

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять 

більше 5 % вільної сірчаної кислоти 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, 

содержащие более 5 % свободной серной 

кислоты 

2583 803 

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять 

не більше 5 % вільної сірчаної кислоти 

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, 

содержащие не более 5 % свободной серной 

кислоты 

2585 803 

 

АЛКІЛФЕНОЛИ РІДКІ, Н.З.К. (включаючи C 2 - 

C 12 гомологи) 

АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая C 

2 -C 12 гомологи) 
3145 804 

 

АЛКІЛФЕНОЛИ ТВЕРДІ, Н.З.К. (включаючи C 

2 - C 12 гомологи) 

АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая 

C 2 - C 12 гомологи) 
2430 804 

 
Алкогольні напої Алкогольные напитки 3065 див. НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ 

 

АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, 

СХИЛЬНІ ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, 

Н.У.К. 

3206 418 

 

АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ 

МЕТАЛІВ, Н.З.К. 

АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. 
3205 418 
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АЛКОГОЛЯТІВ РОЗЧИН, Н.З.К., у спирті АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте 3274 328 

 
Альдегід глутаровий (25 - 50 % водний розчин) 

Альдегид глутаровый (25 - 50 % водный 

раствор) 
2927 640 

 
Альдегід ізобутиловий Альдегид изобутиловый 2045 

див. ІЗОБУТИРАЛЬДЕГІД 

(АЛЬДЕГІД ІЗОМАСЛЯНИЙ) 

 

АЛЬДЕГІД МЕТАКРИЛОВИЙ 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2396 313 

 
Альдегід оцтовий Альдегид уксусный 1089 див. АЦЕТАЛЬДЕГІД 

 
Альдегід пропіоновий Альдегид пропионовый 1275 див. ПРОПІОНАЛЬДЕГІД 

 

АЛЬДЕГІДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, 

Н.З.К. 

АЛЬДЕГИДЫ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, 

Н.У.К. 

1988 331 

 
АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 1191 316 

 
АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 1989 331 

 

АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа) 

АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50° C 

более 110 кПа) 
1989 331 

 

АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50° C 

не более 110 кПа) 
1989 331 

 
АЛЬДОЛЬ АЛЬДОЛЬ 2839 607 

 
альфа-Дихлоргідрин альфа- Дихлоргидрин 2750 див. 1,3- ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 

 
альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГІД альфа- МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД 2367 307 

 
Альфаметилстирол Альфаметилстирол 2303 див. ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ 

 
Альфаметрин Альфаметрин 3082 906 

 
альфа-НАФТИЛАМІН альфа- НАФТИЛАМИН 2077 608 

 
альфа-ПІНЕН альфа- ПИНЕН 2368 317 

 
АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 1396 409 

 
АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК ПОКРИТИЙ АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 1309 403 

 
Алюміній - пудра Алюминий - пудра 1309 

див.АЛЮМІНІЙ-ПОРОШОК 

ПОКРИТИЙ 

 
Алюміній азотнокислий Алюминий азотнокислый 1438 див. АЛЮМІНІЮ НІТРАТ 

 
Алюміній хлористий, безводний Алюминий хлористый, безводный 1726 

див. АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД 

БЕЗВОДНИЙ 
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АЛЮМІНІЙ-ФЕРОСИЛІЦІЙ - ПОРОШОК АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК 1395 408 

 
АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД 2870 409 

 
АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД У ПРИСТРОЯХ АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ 2870 409 

 
АЛЮМІНІЮ БРОМІД БЕЗВОДНИЙ АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 1725 806 

 
АЛЮМІНІЮ БРОМІДУ РОЗЧИН АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР 2580 801 

 
АЛЮМІНІЮ ГІДРИД АЛЮМИНИЯ ГИДРИД 2463 409 

 
АЛЮМІНІЮ КАРБІД АЛЮМИНИЯ КАРБИД 1394 408 

 
АЛЮМІНІЮ НІТРАТ АЛЮМИНИЯ НИТРАТ 1438 501 

 

Алюмінію оксисульфат, розчин (коагулянт 

рідкий) безпечний 

Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт 

жидкий) безопасный 
3264 816 

 
Алюмінію оксихлорид, коагулянт Алюминия оксихлорид, коагулянт 3264 801 

 

АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ 

ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ 

ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ 

АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ 

3170 409 

 
АЛЮМІНІЮ РЕЗИНАТ АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ 2715 404 

 

АЛЮМІНІЮ СИЛІЦИД - ПОРОШОК 

НЕПОКРИТИЙ 

АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК 

НЕПОКРЫТЫЙ 
1398 409 

 
Алюмінію сульфат, розчин Алюминия сульфат, раствор 3264 816 

 
АЛЮМІНІЮ ФОСФІД АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 1397 408 

 
Позицію виключено 

   

 
АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 1726 806 

 
АЛЮМІНІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР 2581 801 

 
Алюмосиліций Алюмосилиций 1398 

див. АЛЮМІНІЮ СИЛІЦИД - 

ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ 

 
Алюмохлорид, розчин Алюмохлорид, раствор 2581 

див. АЛЮМІНІЮ ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 

 
АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ РІДКА 

АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ЖИДКАЯ 
1389 421 

 
АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ТВЕРДА 

АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ТВЕРДАЯ 
3401 421 

 

АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ 

МЕТАЛІВ РІДКА 

АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ 
1392 421 
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АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ 

МЕТАЛІВ ТВЕРДА 

АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ 
3402 421 

1(2- Аминоетил) піперазин 1(2- Аминоэтил) пиперазин 2815 див. N-АМІНОЕТИЛПІПЕРАЗИН 

 
АМІАК БЕЗВОДНИЙ АММИАК БЕЗВОДНЫЙ 1005 208 

 
Аміакат Аммиакат 1760 823 

 

АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною 

від 0,880 до 0,957 при температурі 15° C, що 

містить більше 10 %, але не більше 35 % аміаку 

АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной 

плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 

15° C, содержащий более 10 %, но не более 35 % 

аммиака 

2672 809 

 

АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною 

менше 0,880 при температурі 15° C, з масовою 

часткою аміаку більше 35 %, але не більше 50 % 

АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной 

плотностью менее 0,880 при температуре 15° C, 

содержащий более 35 %, но не более 50 % 

аммиака 

2073 208 

 

АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною 

менше 0,880 при температурі 15° C, що містить 

аміаку більше 50 % 

АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной 

плотностью менее 0,880 при температуре 15° C, 

содержащий более 50 % аммиака 

3318 208 

 
Аміачно-кальцієва селітра, розчин Аммиачно-кальциевая селитра, раствор 3218 див. Селітра аміачно-кальцієва 

 
АМІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 1390 421 

 
Амідоли Амидолы 3077 

див. 2, 4-Діамінофенола 

дигідрохлорид 

 
АМІЛАМІН АМИЛАМИН 1106 311 

 
АМІЛАЦЕТАТИ АМИЛАЦЕТАТЫ 1104 316 

 
АМІЛБУТИРАТИ АМИЛБУТИРАТЫ 2620 316 

 
Аміленит Амиленит 1993 328 

 
Аміли хлористі Амилы хлористые 1107 див. АМІЛХЛОРИД 

 
АМІЛМЕРКАПТАН АМИЛМЕРКАПТАН 1111 304 

 
АМІЛНІТРАТ АМИЛНИТРАТ 1112 326 

 
АМІЛНІТРИТ АМИЛНИТРИТ 1113 310 

 
Амілпропіонат н-Амилпропионат 3272 306 

 
АМІЛТРИХЛОРСИЛАН АМИЛТРИХЛОРСИЛАН 1728 805 

 
АМІЛФОРМІАТИ АМИЛФОРМИАТЫ 1109 316 

 
АМІЛФОСФАТ АМИЛФОСФАТ 2819 803 
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АМІЛХЛОРИД АМИЛХЛОРИД 1107 312 

 

АМІНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, 

Н.З.К., або ПОЛІАМІНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 

КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 

2733 330 

 

АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К., або ПОЛІАМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или 

ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 

2734 821 

 

АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К., або 

ПОЛІАМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., 

или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 

2735 821 

 
Аміни C 10 - C 14, первинні Амины C 10 - C 14, первичные 2735 821 

 
Аміни C 17 - C 20, первинні Амины C 17 - C 20, первичные 3259 820 

 
Позицію виключено 

   

 

АМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К., або 

ПОЛІАМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., 

или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 

3259 820 

4- Аміно-2-нітрофенол 4-Амино-2-нитрофенол 3077 906 

2- 
АМІНО-4,6-ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ 

з масовою часткою води не менше 20 % 

2-АМИНО-4, 6-ДИНИТРОФЕНОЛ 

УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не 

менее 20 % 

3317 404 

2- АМІНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 2673 616 

2- АМІНО-5-ДІЕТИЛАМІНОПЕНТАН 2- АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН 2946 614 

 
Аміноанізоли Аминоанизолы 2431 див. АНІЗИДИНИ 

п- Амінодифеніламін п-Аминодифениламин 3077 906 

N- АМІНОЕТИЛПІПЕРАЗИН N- АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН 2815 807 

2-(2- АМІНОЕТОКСІ)-ЕТАНОЛ 2-(2- АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ 3055 807 

 
АМІНОПІРИДИНИ (о-, м-, п-) АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) 2671 608 

1- Амінопропан 1- Аминопропан 1277 див. ПРОПІЛАМІН 

2- Амінопропан 2- Аминопропан 1221 див. ІЗОПРОПІЛАМІН 

 
Аміносульфокислота Аминосульфокислота 2967 див. КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА 
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Амінотолуоли (рідкі) Аминотолуолы (жидкие) 1708 див. ТОЛУЇДИНИ РІДКІ 

 
АМІНОФЕНОЛИ (о-, м-, п-) АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 2512 616 

 
Амозит Амозит 2212 див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ 

 
Амоній азотнокислий Аммоний азотнокислый 1942 

див. АМОНІЮ НІТРАТ, що 

містить не більше 0,2 % горючих 

речовин (включаючи будь-яку 

органічну речовину, що 

розрахована за вуглецем), за 

винятком домішок іншої речовини 

 
Амоній двохромовокислий Аммоний двухромовокислый 1439 див. АМОНІЮ ДИХРОМАТ 

 
Амоній надсірчанокислий (пероксодисульфат) Аммоний надсернокислый 1444 див. АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

 
Амоній силікатнофтористий Аммоний кремнефтористый 2854 див. АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

 
Амоній фтористий кислий Аммоний фтористый кислый 1727 

див. АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД 

ТВЕРДИЙ 

 
Амоній хромовокислий Аммоний хромовокислый 1479 див. Амонію хромат 

 
АМОНІЮ АРСЕНАТ АММОНИЯ АРСЕНАТ 1546 603 

 
Амонію гексафторосилікат Аммония гексафторосиликат 2854 див. АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

 
АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 1727 806 

 
АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 2817 801 

 
АМОНІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 2506 806 

 
Амонію гідросульфіт, розчини Аммония гидросульфит, растворы 2693 

див. БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

 
Амонію гідрофторид, твердий Аммония гидрофторид, твердый 1727 

див. АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД 

ТВЕРДИЙ 

 
АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ 1843 608 

 
АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ РОЗЧИН 

АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА 

РАСТВОР 
3424 608 

 
АМОНІЮ ДИХРОМАТ АММОНИЯ ДИХРОМАТ 1439 501 

 
АМОНІЮ МЕТАВАНАДАТ АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ 2859 603 

 

Амонію нітрат (селітра аміачна), 

висококонцентрований водний розчин 

Аммония нитрат (селитра аммиачная), 

высококонцентрированный водный раствор 
3218 510 
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АМОНІЮ НІТРАТ РІДКИЙ, гарячий 

концентрований розчин, концентрації більше 80 

%, але не більше 93 % 

АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий 

концентрированный раствор, концентрации 

более 80 %, но не более 93 % 

2426 505 

 

АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % 

горючих речовин (включаючи будь-яку 

органічну речовину, що розрахована за 

вуглецем), за винятком домішки іншої речовини 

АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2 

% горючих веществ (включая любое 

органическое вещество, рассчитанное по 

углероду), исключая примеси любого другого 

вещества 

1942 509 

 

АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ, або 

СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина для 

бризантних вибухових речовин, рідка 

АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или 

СУСПЕНЗИЯ, или ГЕЛЬ, промежуточное сырье 

для бризантных взрывчатых веществ, жидкие 

3375 505 

 

АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ, або 

СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина для 

бризантних вибухових речовин, тверда 

АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или 

СУСПЕНЗИЯ, или ГЕЛЬ, промежуточное сырье 

для бризантных взрывчатых веществ, твердые 

3375 505 

 
Амонію пероксодисульфат Аммония пероксодисульфат 1444 див. АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

 
АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 1444 501 

 
АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ 1442 501 

 

АМОНІЮ ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 10 % 

АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 10 % 
1310 404 

 
АМОНІЮ ПОЛІВАНАДАТ АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ 2861 603 

 
АМОНІЮ ПОЛІСУЛЬФІДУ РОЗЧИН АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР 2818 809 

 
АМОНІЮ СУЛЬФІДУ РОЗЧИН АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР 2683 809 

 
Амонію фосфат, рідкий Аммония фосфат, жидкий 3264 816 

 
АМОНІЮ ФТОРИД АММОНИЯ ФТОРИД 2505 603 

 
АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 2854 603 

 
Амонію хромат Аммония хромат 1479 501 

 
Анабазину сульфат, розчин Анабазина сульфат, раствор 3140 622 

 
Анабазину сульфат твердий Анабазина сульфат твердый 1544 620 

 
Позицію виключено 

   

 
АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ 2215 803 

 
АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ 

РАСПЛАВЛЕННЫЙ 
2215 803 
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АНГІДРИД МАСЛЯНИЙ АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ 2739 803 

 
Ангідрид миш'яковистий Ангидрид мышьяковистый 1561 див. МИШ'ЯКУ ТРІОКСИД 

 
АНГІДРИД ОЦТОВИЙ АНГИДРИД УКСУСНЫЙ 1715 803 

 
АНГІДРИД ПРОПІОНОВИЙ АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ 2496 803 

 
Ангідрид сірчаний, стабілізований Ангидрид серный, стабилизированный 1829 

див. СІРКИ ТРІОКСИД 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 
Ангідрид сірчистий Ангидрид сернистый 1079 див. СІРКИ ДІОКСИД 

 
Ангідрид фосфорний Ангидрид фосфорный 1807 див. ФОСФОРУ (V) ОКСИД 

 

Ангідрид фталевий технічний коксохімічного 

виробництва 

Ангидрид фталиевый технический 

коксохимического производства  

див. АНГІДРИД ФТАЛЕВИЙ, що 

містить більше 0,05 % малеїнового 

ангідриду 

 

АНГІДРИД ФТАЛЕВИЙ, що містить більше 

0,05 % малеїнового ангідриду 

АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 

0,05 % малеинового ангидрида 
2214 804 

 
Ангідрид хромовий Ангидрид хромовый 1463 

див. ХРОМУ ТРИОКСИД 

БЕЗВОДНИЙ 

 

АНГІДРИДИ ТЕТРАГІДРОФТАЛЕВІ, що 

містять малеїнового ангідриду більше 0,05 % 

АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, 

содержащие более 0,05 % малеинового 

ангидрида 

2698 804 

 
АНІЗИДИНИ АНИЗИДИНЫ 2431 616 

 
АНІЗОЇЛХЛОРИД АНИЗОИЛХЛОРИД 1729 804 

 
АНІЗОЛ АНИЗОЛ 2222 316 

 
АНІЛІН АНИЛИН 1547 608 

 
Анілін солянокислий Анилин солянокислый 1548 див. АНІЛІНУ ГІДРОХЛОРИД 

 
АНІЛІНУ ГІДРОХЛОРИД АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД 1548 616 

 
Позицію виключено 

   

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ 

(нев'язкі) 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ 

(невязкие) 
1306 328 

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск 

парів при 50° C більше 110 кПа) 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ 

(давление паров при 50° C более 110 кПа) 
1306 328 

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск 

парів при 50° C не більше 110 кПа) 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 
1306 328 
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АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

тиск парів при 50° C більше 110 кПа; 

температура кипіння більше 35° C) 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие) (давление паров при 50° C более 110 

кПа, температура кипения более 35° C) 

1306 328 

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие) (давление паров при 50° C не более 110 

кПа) 

1306 328 

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

температура кипіння не більше 35° C) 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие) (температура кипения не более 35° C) 

1306 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Антофіліт Антофиллит 2590 див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ 

 
Антрацен Антрацен 3077 906 

 
Аргон з домішкою токсичних газів Аргон с примесью ядовитых газов 1955 

див. Суміш токсичних газів і 

аргону, токсична, стиснена 

 
АРГОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1951 201 

 
АРГОН СТИСНЕНИЙ АРГОН СЖАТЫЙ 1006 201 

 
Позицію виключено 

   

 
АРСЕН МЫШЬЯК 1558 617 

 
АРСЕНОВИЙ ПИЛ МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ 1562 617 

 
Арсеноводень Арсеноводород 2188 див. АРСИН 

 
Арсено-содовий розчин Мышьяково-содовый раствор 1556 630 

 
АРСЕНУ БРОМІД МЫШЬЯКА БРОМИД 1555 603 

 
АРСЕНУ ПЕНТАОКСИД МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД 1559 603 

 

АРСЕНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К., 

неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., 

Арсеніти, н.з.к. та Арсену сульфіди, н.з.к. 

МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., 

неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., 

Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 

1556 630 

 

АРСЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К., 

неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., 

Арсеніти, н.з.к. та Арсену сульфіди, н.з.к. 

МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., 

неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., 

Арсениты, н.у.к. и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 

1557 630 

 
АРСЕНУ ТРИОКСИД МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 1561 603 

 
АРСЕНУ ТРИОКСИД Мышьяка (III) оксид 1561 див. МИШ'ЯКУ ТРІОКСИД 
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АРСЕНУ ТРИХЛОРИД МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД 1560 622 

 
АРСИН АРСИН 2188 209 

 
АЦЕТАЛЬ АЦЕТАЛЬ 1088 306 

 
АЦЕТАЛЬДЕГІД АЦЕТАЛЬДЕГИД 1089 301 

 
АЦЕТАЛЬДЕГІДАМІАК АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК 1841 905 

 
АЦЕТАЛЬДОКСИМ АЦЕТАЛЬДОКСИМ 2332 326 

 
Ацетилацетон Ацетилацетон 2310 див. ПЕНТАДІОН-2,4 

 
АЦЕТИЛБРОМІД АЦЕТИЛБРОМИД 1716 803 

 
АЦЕТИЛЕН НЕРОЗЧИНЕНИЙ АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ 3374 204 

 
АЦЕТИЛЕН РОЗЧИНЕНИЙ АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ 1001 204 

 
Ацетилену тетрабромід Ацетилена тетрабромид 2504 див. ТЕТРАБРОМЕТАН 

 
Ацетилену тетрахлорид Ацетилена тетрахлорид 1702 див. ТЕТРАХЛОРЕТАН 

 
АЦЕТИЛЙОДИД АЦЕТИЛЙОДИД 1898 803 

 
АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБІНОЛ АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ 2621 316 

 
Ацетилу пероксид не більше 27 % в розчині Ацетила пероксид не более 27 % в растворе 3115 Перевезення заборонене 

 
АЦЕТИЛХЛОРИД АЦЕТИЛХЛОРИД 1717 323 

 
АЦЕТОН АЦЕТОН 1090 307 

 
Ацетонаніл Ацетонанил 3077 

див. 2,4-

Диамінофеноладигідрохлорид 906 

 
Ацетонаніл Н Ацетонанил Н 3077 

див. 2,4-

Диамінофеноладигідрохлорид 

 
АЦЕТОНІТРИЛ АЦЕТОНИТРИЛ 1648 310 

 
АЦЕТОНЦІАНГІДРИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

АЦЕТОНЦИАНГИДРИН 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1541 602 

 
Позицію виключено 

   

 
БАВОВНА ВОЛОГА ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ 1365 405 

 
Бавовна-сирець Хлопок-сырец 1325 401 

 
БАВОВНИ ВІДХОДИ, ПРОСОЧЕНІ МАСЛОМ 

ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ 

МАСЛОМ 
1364 405 

 
Багатофункціональна добавка на основі етанолу 

Многофункциональная добавка на основе 

этанола 
1170 308 

 
Позицію виключено 
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Бактерицид Бактерицид 1760 див. Бактерициди корозійні рідкі 

 
Бактерициди марок СНПХ, ЛПЕ корозійні рідкі 

Бактерициды марок СНПХ, ЛПЕ коррозионные 

жидкие 
1760 823 

 

Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті 

корозійні рідкі 

Бактерициды марок СНПХ 

легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие 
2924 328 

 
Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті рідкі 

Бактерициды марок СНПХ 

легковоспламеняющиеся жидкие 
1993 328 

 
Бактерициди СНПХ-ЛПЕ Бактерициды СНПХ-ЛПЕ 1760 

див. Бактерициди марок СНПХ, 

ЛПЕ корозійні рідкі 

 

БАРВНИК РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К., або 

НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ 

РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, 

Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА 

КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, 

Н.У.К. 

2801 823 

 

БАРВНИК РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., або 

НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., 

или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 

1602 615 

 

БАРВНИК ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К., 

або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ 

ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, 

Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА 

КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, 

Н.У.К. 

3147 822 

 

БАРВНИК ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., 

або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., 

или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 

3143 634 

 
Позицію виключено 

   

 
БАРІЙ БАРИЙ 1400 409 

 
Барій азотнокислий Барий азотнокислый 1446 див. БАРІЮ НІТРАТ 

 
Барій бромистий Барий бромистый 1564 див. Барію бромід 

 
Барій бромнуватистий Барий бромноватистый 2719 див. БАРІЮ БРОМАТ 

 
Барій вуглекислий Барий углекислый 1564 див. Барію карбонат 

 
Барій двохромовокислий Барий двухромовокислый 3087 див. Барію дихромат 

 
Барій марганцевокислий Барий марганцовокислый 1448 див. БАРІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

 
Барій сірчатий Барий сернистый 1564 див. Барію сульфід 

 
Барій хлористий Барий хлористый 1564 див. Барію хлорид 
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БАРІЮ АЗИД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 50 % 

БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой 

долей воды не менее 50 % 
1571 404 

 
БАРІЮ БРОМАТ БАРИЯ БРОМАТ 2719 503 

 
Барію бромату моногідрат Бария бромата моногидрат 2719 див. БАРІЮ БРОМАТ 

 
Барію бромід Бария бромид 1564 630 

 
Барію гідратокис Бария гидрат окиси 2923 див. Барію гідроксид 

 
Барію гідрид Бария гидрид 3134 429 

 
Барію гідроксид Бария гидроксид 2923 832 

 

БАРІЮ ГІПОХЛОРИТ, який містить більше 22 

% активного хлору 

БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22 % 

активного хлора 
2741 503 

 
Барію дихромат Бария дихромат 3087 503 

 
Барію карбонат Бария карбонат 1564 630 

 
БАРІЮ НІТРАТ БАРИЯ НИТРАТ 1446 503 

 
БАРІЮ ОКСИД БАРИЯ ОКСИД 1884 603 

 
БАРІЮ ПЕРМАНГАНАТ БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 1448 503 

 
БАРІЮ ПЕРОКСИД БАРИЯ ПЕРОКСИД 1449 503 

 
БАРІЮ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДИЙ БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ 1447 503 

 

Барію сплави непірофорні, тверді, токсичні, що 

небезпечно реагують із водою 

Бария сплавы непирофорные, твердые, 

токсичные, опасно реагирующие с водой 
3134 429 

 
БАРІЮ СПЛАВИ ПІРОФОРНІ БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 1854 405 

 
БАРІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 1564 630 

 
Барію сульфід Бария сульфид 1564 630 

 
БАРІЮ ХЛОРАТ ТВЕРДИЙ БАРИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ 1445 503 

 
Барію хлорид Бария хлорид 1564 630 

 
Барію хромат Бария хромат 1564 630 

 
БАРІЮ ЦІАНІД БАРИЯ ЦИАНИД 1565 619 

 

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї 

іоно-літієві полімерні) 

БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ (включая 

батареи ионно-литиевые полимерные) 
3480 905 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

448   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

 

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В 

УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-

ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З УСТАТКУВАННЯМ 

(включаючи батареї іоно-літієві полімерні) 

БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или 

БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, 

УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

(включая батареи ионно-литиевые полимерные) 

3481 905 

 
БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ 3090 905 

 

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ В ОБЛАДНАННІ або 

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З 

ОБЛАДНАННЯМ 

БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ 

или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ 

С ОБОРУДОВАНИЕМ 

3091 905 

 

БАТАРЕЇ РІДИННІ КИСЛОТНІ електричні 

акумуляторні 

БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ 

электрические аккумуляторные 
2794 834 

 

БАТАРЕЇ РІДИННІ ЛУЖНІ електричні 

акумуляторні 

БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 

электрические аккумуляторные 
2795 835 

 

БАТАРЕЇ РІДИННІ, ЩО НЕ 

ПРОЛИВАЮТЬСЯ, електричні, акумуляторні 

БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ 

НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ, электрические, 

аккумуляторные 

2800 836 

 

БАТАРЕЇ СУХІ, ЩО МІСТЯТЬ КАЛІЮ 

ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ, електричні, 

акумуляторні 

БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ 

ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические, 

аккумуляторные 

3028 835 

 

БАТАРЕЇ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ, або 

ЕЛЕМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ 

БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или 

ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ 
3292 430 

 

Беззольна високооктанова добавка (на основі N-

метилаланіну) 

Беззольная высокооктановая добавка (на основе 

N-метилаланина) 
1992 

див. Добавка високооктанова 

беззольна (на основі N- 

метилаланіна) 

 
БЕНЗАЛЬДЕГІД БЕНЗАЛЬДЕГИД 1990 901 

 
БЕНЗИДИН БЕНЗИДИН 1885 608 

 
Бензил хлористий Бензил хлористый 1738 див. БЕНЗИЛХЛОРИД 

 
Позицію виключено 

   

 
БЕНЗИЛБРОМІД БЕНЗИЛБРОМИД 1737 647 

 
БЕНЗИЛІДЕНХЛОРИД БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД 1886 605 

 
БЕНЗИЛЙОДИД БЕНЗИЛИОДИД 2653 605 

 
БЕНЗИЛХЛОРИД БЕНЗИЛХЛОРИД 1738 647 

 
БЕНЗИЛХЛОРФОРМІАТ БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ 1739 814 
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Бензилціанід рідкий Бензилцианид жидкий 2470 

див. ФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛ 

РІДКИЙ 

 
Бензин газовий Бензин газовый 1203 305 

 
Бензин газовий, нестабільний Бензин газовый, нестабильный 1965 206 

 
Бензин для промислових потреб Бензин для промышленных целей 3295 328 

 

БЕНЗИН МОТОРНИЙ, або ГАЗОЛІН, або 

ПЕТРОЛ 

БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или 

ПЕТРОЛ 
1203 305 

 

Бензин-розчинник для лакофарбової 

промисловості 

Бензин-растворитель для лакокрасочной 

промышленности 
1263 305 

 
БЕНЗОЇЛХЛОРИД БЕНЗОИЛХЛОРИД 1736 804 

 
БЕНЗОЛ БЕНЗОЛ 1114 314 

 

Бензолсульфокислота, що містить більше 5 % 

вільної сірчаної кислоти 

Бензолсульфокислота, содержащая более 5 % 

свободной серной кислоты 
2583 803 

 

Бензолсульфокислота, що містить не більше 5 

% вільної сірчаної кислоти 

Бензолсульфокислота, содержащая не более 5 % 

свободной серной кислоты 
2586 803 

 
БЕНЗОЛСУЛЬФОНІЛХЛОРИД БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 2225 804 

 
Бензолсульфохлорид Бензолсульфохлорид 2225 

див. 

БЕНЗОЛСУЛЬФОНІЛХЛОРИД 

 
Бензольна голівка Бензольная головка 1114 див. БЕНЗОЛ 

 
БЕНЗОНІТРИЛ БЕНЗОНИТРИЛ 2224 608 

 
БЕНЗОТРИФТОРИД БЕНЗОТРИФТОРИД 2338 312 

 
БЕНЗОТРИХЛОРИД БЕНЗОТРИХЛОРИД 2226 804 

 
БЕНЗОХІНОН БЕНЗОХИНОН 2587 616 

 
Бентол Бентол 1993 див. Фракція бензол-толуольна 

 
БЕРИЛІЙ - ПОРОШОК БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК 1567 617 

 
БЕРИЛІЮ НІТРАТ БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ 2464 503 

 
БЕРИЛІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 1566 630 

 
бета-НАФТИЛАМІН ТВЕРДИЙ бета- НАФТИЛАМИН ТВЕРДЫЙ 1650 608 

 
бета-НАФТИЛАМІНУ РОЗЧИН бета- НАФТИЛАМИНА РАСТВОР 3411 608 

 
БІСУЛЬФАТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР 2837 801 

 
БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 2693 816 
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Блаугаз Блаугаз 1953 

див. Вуглецю монооксиду та 

водню суміш стиснена 

 

БОБИ КАСТОРОВІ, або БОРОШНО 

КАСТОРОВЕ, або МАКУХА КАСТОРОВА, 

або ПЛАСТІВЦІ КАСТОРОВІ 

БОБЫ КАСТОРОВЫЕ, или МУКА 

КАСТОРОВАЯ, или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ, 

или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ 

2969 902 

 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним або 

вибивним зарядом 

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или 

выбивным зарядом 
0371 141 

 
БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом 0286 139 

 
БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом 0369 139 

 
БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом 0287 140 

 
БОЄГОЛОВКИ ТОРПЕД з розривним зарядом БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом 0221 152 

 
БОЄПРИПАСИ ВИПРОБУВАЛЬНІ БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 0363 141 

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ З БІЛИМ 

ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи 

метальним зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ 

ФОСФОРОМ с разрывным, выбивным или 

метательным зарядом 

0246 131 

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не 

споряджені розривним, вибивним чи метальним 

зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или 

не снаряженные разрывным, выбивным или 

метательным зарядом 

0303 127 

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не 

споряджені розривним, вибивним чи метальним 

зарядом, що містять корозійні речовини 

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или 

не снаряженные разрывным, выбивным или 

метательным зарядом, содержащие 

коррозионные вещества 

0303 127 

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не 

споряджені розривним, вибивним чи з 

метальним зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или 

не снаряженные разрывным, выбивным или с 

метательным зарядом 

0015 156 

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не 

споряджені розривним, вибивним чи з 

метальним зарядом, що містять корозійні 

речовини 

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или 

не снаряженные разрывным, выбивным или с 

метательным зарядом, содержащие 

коррозионные вещества 

0015 156 

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не 

споряджені розривним, вибивним чи метальним 

зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или 

не снаряженные разрывным, выбивным или 

метательным зарядом 

0016 125 
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БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не 

споряджені розривним, вибивним чи метальним 

зарядом, що містять корозійні речовини 

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или 

не снаряженные разрывным, выбивным или 

метательным зарядом, содержащие 

коррозионные вещества 

0016 125 

 

БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ 

РЕЧОВИНАМИ НЕВИБУХОВІ без розривного 

або вибивного заряду і підривника 

БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без 

разрывного или вышибного заряда и взрывателя 

2016 634 

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені 

або не споряджені розривним, вибивним або 

метальним зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, 

снаряженные или не снаряженные разрывным, 

выбивным или метательным зарядом 

0010 135 

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені 

рідиною або гелем з розривним, вибивним чи 

метальним зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, 

снаряженные жидкостью или гелем с 

разрывным, выбивным или метательным 

зарядом 

0247 142 

 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, 

споряджені або не споряджені розривним, 

вибивним чи метальним зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, 

снаряженные или не снаряженные разрывным, 

выбивным или метательным зарядом 

0171 103 

 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, 

споряджені або не споряджені розривним, 

вибивним або метальним зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 

снаряженные или не снаряженные разрывным, 

выбивным или метательным зарядом 

0297 136 

 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, 

споряджені або не споряджені розривним, 

вибивним чи метальним зарядом 

БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, 

снаряженные или не снаряженные разрывным, 

выбивным или метательным зарядом 

0254 124 

 
БОЄПРИПАСИ ПРАКТИЧНІ БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ 0362 136 

 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ 

НЕВИБУХОВІ без розривного або вибивного 

заряду і підривника 

БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ 

НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или 

вышибного заряда и взрывателя 

2017 639 

 
БОМБИ ГЛИБИННІ БОМБЫ ГЛУБИННЫЕ 0056 146 

 

БОМБИ ДИМОВІ НЕВИБУХОВІ без 

ініціюючого пристрою, що містять їдкі рідини 

БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без 

инициирующего устройства, содержащие едкие 

жидкости 

2028 836 

 

БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з 

розривним зарядом 

БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ 

ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом 
0400 157 
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БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДНОЮ з 

розривним зарядом 

БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ 

ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом 
0399 130 

 
БОМБИ з розривним зарядом БОМБЫ с разрывным зарядом 0033 133 

 
БОМБИ з розривним зарядом БОМБЫ с разрывным зарядом 0034 133 

 
БОМБИ з розривним зарядом БОМБЫ с разрывным зарядом 0291 134 

 
Бор фтористий Бор фтористый 1008 див. БОРУ ТРИФТОРИД 

 
Бор хлористий Бор хлористый 1741 див. БОРУ ТРИХЛОРИД 

 
БОРНЕОЛ БОРНЕОЛ 1312 402 

 

БОРОШНО РИБНЕ (РИБНІ ВІДХОДИ) 

НЕСТАБІЛІЗОВАНЕ 

МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) 

НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 
1374 405 

 
Борошно рибне (рибні відходи) стабілізоване 

Мука рыбная (рыбные отходы) 

стабилизированная 
2216 Не підпадає під дію Правил 

 
БОРУ ТРИБРОМІД БОРА ТРИБРОМИД 2692 801 

 
БОРУ ТРИФТОРИД БОРА ТРИФТОРИД 1008 203 

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ОЦТОВА - 

КОМПЛЕКС, РІДКИЙ 

БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ 

- КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 
1742 803 

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ОЦТОВА - 

КОМПЛЕКС, ТВЕРДИЙ 

БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ 

- КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 
3419 803 

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА 

ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС, РІДКИЙ 

БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА 

ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 
1743 803 

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА 

ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС, ТВЕРДИЙ 

БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА 

ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 
3420 803 

 
БОРУ ТРИФТОРИДУ ДИГІДРАТ БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ 2851 801 

 
БОРУ ТРИХЛОРИД БОРА ТРИХЛОРИД 1741 203 

 
БРОМ або БРОМУ РОЗЧИН БРОМ или БРОМА РАСТВОР 1744 802 

 
Бром п'ятифтористий Бром пятифтористый 1745 див. БРОМУ ПЕНТАФТОРИД 

 
Бром трифтористий Бром трехфтористый 1746 див. БРОМУ ТРИФТОРИД 

2- БРОМ-2-НІТРОПРОПАНДІОЛ-1,3 2- БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 3241 404 

1- БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 1- БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 2341 324 

1- БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 1- БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 2688 605 

 
БРОМАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 1450 501 
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БРОМАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, Н.У.К. 
3213 510 

 
БРОМАЦЕТИЛБРОМІД БРОМАЦЕТИЛБРОМИД 2513 803 

 
БРОМАЦЕТОН БРОМАЦЕТОН 1569 647 

омега

- 
Бромацетофенон омега-Бромацетофенон 2645 див. ФЕНАЦИЛБРОМІД 

 
БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ РІДКІ БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ 1694 616 

 
БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ ТВЕРДІ БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ 3449 616 

 
БРОМБЕНЗОЛ БРОМБЕНЗОЛ 2514 318 

1- БРОМБУТАН 1- БРОМБУТАН 1126 312 

2- БРОМБУТАН 2- БРОМБУТАН 2339 312 

 
Бромистий етил Бромистый этил 1891 див. ЕТИЛБРОМІД 

 
БРОММЕТИЛПРОПАНИ БРОММЕТИЛПРОПАНЫ 2342 312 

 
БРОМОФОРМ БРОМОФОРМ 2515 605 

2- БРОМПЕНТАН 2- БРОМПЕНТАН 2343 312 

2- Бромпропан 2- Бромпропан 2344 див. БРОМПРОПАНИ 

 
БРОМПРОПАНИ БРОМПРОПАНЫ 2344 312 

3- БРОМПРОПІН 3- БРОМПРОПИН 2345 312 

 
БРОМТРИФТОРЕТИЛЕН БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН 2419 206 

 
БРОМТРИФТОРМЕТАН БРОМТРИФТОРМЕТАН 1009 201 

 
БРОМУ ПЕНТАФТОРИД БРОМА ПЕНТАФТОРИД 1745 504 

 
БРОМУ ТРИФТОРИД БРОМА ТРИФТОРИД 1746 504 

 
БРОМУ ХЛОРИД БРОМА ХЛОРИД 2901 211 

 
БРОМХЛОРМЕТАН БРОМХЛОРМЕТАН 1887 605 

 
БРУЦИН БРУЦИН 1570 620 

 
Бустіран Бустиран 1993 328 
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Бутадієн-1,2, стабілізований Бутадиен-1,2, стабилизированный 1010 

див. БУТАДІЄНИ 

СТАБІЛІЗОВАНІ або 

БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ 

СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА, тиск 

парів яких при температурі 70° C 

становить не більше 1,1 МПа (11 

бар), густина яких при температурі 

50° C - не менше 0,525 кг/л 

 
Бутадієн-1,3, стабілізований Бутадиен-1,3, стабилизированный 1010 

див. БУТАДІЄНИ 

СТАБІЛІЗОВАНІ або 

БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ 

СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА, тиск 

парів яких при температурі 70° C 

становить не більше 1,1 МПа (11 

бар), густина яких при температурі 

50° C - не менше 0,525 кг/л 

 

БУТАДІЄНИ СТАБІЛІЗОВАНІ або 

БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШ 

СТАБІЛІЗОВАНА, тиск парів яких при 

температурі 70° C становить не більше 1,1 МПа 

(11 бар), густина яких при температурі 50° C - 

не менше 0,525 кг/л 

БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или 

БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ 

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющие при 70° C 

давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 

бар), и имеющие при 50° C плотность не менее 

0,525 кг/л 

1010 206 

 
БУТАН БУТАН 1011 206 

 
Позицію виключено 

   

 
БУТАНДІОН БУТАНДИОН 2346 307 

 
БУТАНОЛИ БУТАНОЛЫ 1120 306 

 
Бутен-1 Бутен-1 1012 

див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-

БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, 

або транс-2-БУТИЛЕН 

5-

трет- 

БУТИЛ-2,4,6-ТРИНІТРО-м-КСИЛОЛ 

(КСИЛОЛ МУСКУСНИЙ) 

5-трет- БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ 

(КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) 
2956 404 

 
БУТИЛАКРИЛАТИ СТАБІЛІЗОВАНІ БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 2348 316 

2,2'-( Бутиламіно)-діетанол 2,2'-(Бутиламино)-диэтанол 3267 818 
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N- БУТИЛАНІЛІН N- БУТИЛАНИЛИН 2738 608 

 
БУТИЛАЦЕТАТИ БУТИЛАЦЕТАТЫ 1123 306 

 
Бутилбензилфталат Бутилбензилфталат 3082 906 

 
БУТИЛБЕНЗОЛИ БУТИЛБЕНЗОЛЫ 2709 317 

 
Бутилдигідрофосфат Бутилдигидрофосфат 1718 

див. КИСЛОТА 

БУТИЛФОСФОРНА 

 
Бутилен - 1 або  - БУТИЛЕН Бутилен - 1 или  - БУТИЛЕН 1012 

див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-

БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, 

або транс-2-БУТИЛЕН 

транс

- 
Бутилен - 1 або транс -  - БУТИЛЕН транс - Бутилен - 1 или транс -  - БУТИЛЕН 1012 

див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-

БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, 

або транс-2-БУТИЛЕН 

цис- Бутилен - 1 або цис -  - БУТИЛЕН цис - Бутилен - 1 или цис -  - БУТИЛЕН 1012 

див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-

БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, 

або транс-2-БУТИЛЕН 

 

БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН, або 

цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН 

БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН, или 

цис-2-БУТИЛЕН, или транс-2-БУТИЛЕН 
1012 206 

1, 2- БУТИЛЕНОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 
1,2- БУТИЛЕНОКСИД 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
3022 306 

 
Бутили хлористі Бутилы хлористые 1127 див. ХЛОРБУТАНИ 

N,н- БУТИЛІМІДАЗОЛ N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ 2690 608 

 
Позицію виключено 

   

 
БУТИЛМЕРКАПТАН БУТИЛМЕРКАПТАН 2347 304 

 
БУТИЛНІТРИТИ БУТИЛНИТРИТЫ 2351 310 

 
БУТИЛПРОПІОНАТИ БУТИЛПРОПИОНАТЫ 1914 316 

 
БУТИЛТОЛУОЛИ БУТИЛТОЛУОЛЫ 2667 616 

 
БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН 1747 805 

 
Бутилфосфат Бутилфосфат 3265 803 

 
Бутилхлориди Бутилхлориды 1127 див. ХЛОРБУТАНИ 

 
Позицію виключено 

   
2- Бутин 2- Бутин 1144 див. КРОТОНІЛЕН 

 
Бутин-1, 4-діол Бутин-1,4-диол 2716 див. БУТИНДІОЛ-1,4 
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БУТИНДІОЛ-1,4 БУТИНДИОЛ-1,4 2716 607 

 
БУТИРАЛЬДЕГІД БУТИРАЛЬДЕГИД 1129 307 

 
БУТИРАЛЬДОКСИМ БУТИРАЛЬДОКСИМ 2840 326 

 
БУТИРИЛХЛОРИД БУТИРИЛХЛОРИД 2353 323 

 
БУТИРОНІТРИЛ БУТИРОНИТРИЛ 2411 310 

 
В'яжуче ГС Связующее ГС 1993 328 

 
ВАЛЕРАЛЬДЕГІД ВАЛЕРАЛЬДЕГИД 2058 307 

 
ВАЛЕРИЛХЛОРИД ВАЛЕРИЛХЛОРИД 2502 803 

 
ВАНАДИЛСУЛЬФАТ ВАНАДИЛСУЛЬФАТ 2931 603 

 

Ванадієві сполуки для сірчанокислотного 

каталітичного виробництва 

Ванадиевые соединения для сернокислотного 

каталитического производства 
3285 630 

 
ВАНАДІЮ ОКСИТРИХЛОРИД ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД 2443 801 

 
Ванадію п'ятиокись неплавлений Ванадия пятиокись неплавленный 2862 

див. ВАНАДІЮ ПЕНТАОКСИД 

неплавлений 

 
ВАНАДІЮ ПЕНТАОКСИД неплавлений ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный 2862 603 

 
ВАНАДІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 3285 630 

 
ВАНАДІЮ ТЕТРАХЛОРИД ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД 2444 801 

 
ВАНАДІЮ ТРИХЛОРИД ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД 2475 806 

 

ВАПНО НАТРОННЕ, що містить більше 4 % 

натрію гідроксиду 

ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4 % 

натрия гидроксида 
1907 808 

 
Вапно негашене Известь негашеная 1910 див. Кальцію оксид 

 
Вапно хлорне Известь хлорная 2208 501 

 
Вата бавовняна Вата хлопковая 3360 Не підпадає під дію Правил 

 
Веселящий газ Веселящий газ 1070 див. АЗОТУ ГЕМІОКСИД 

 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЗРАЗКИ, окрім ВР, 

що ініціюють 

ВЗРЫВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме 

инициирующих ВВ 
0190 112 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0469 134 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0468 134 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0470 109 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0467 134 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0355 138 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0352 141 
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ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0463 152 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0464 152 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0465 152 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0472 153 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0349 153 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0350 153 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0351 153 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0353 153 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0356 154 

 
ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ. Н.У.К. 0354 137 

 
Вироби із целулоїду Изделия из целлулоида 2000 

див. ЦЕЛУЛОЇД - блоки, стружки, 

гранули, стрічки, трубки й т. д., 

крім відходів 

 

ВИРОБИ ПІД ПНЕВМАТИЧНИМ або 

ГІДРАВЛІЧНИМ ТИСКОМ (утримуючі 

незаймистий газ) 

ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

(содержащие невоспламеняющийся газ) 

3164 213 

 
ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для 

технических целей 
0431 123 

 
ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для 

технических целей 
0430 124 

 

ВИРОБИ ПРОМИСЛОВІ, ЩО МІСТЯТЬ 

РТУТЬ 

ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, 

СОДЕРЖАЩИЕ РТУТЬ 
3506 811 

 
Високооктанова добавка Высокооктановая добавка 1993 див. Добавка високооктанова 

 

Відходи виробництва хлоропрену, 

легкозаймисті, рідкі 

Отходы производства хлоропрена, 

легковоспламеняющиеся, жидкие 
1992 319 

 
Відходи волокнисті бавовноочисних заводів 

Отходы волокнистые хлопкоочистительных 

заводов 
1364 405 

 
Відходи легкозаймисті, токсичні, рідкі 

Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, 

жидкие 
1992 319 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

458   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

 

ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

РІЗНІ, Н.З.К., або (БІО)МЕДИЧНІ ВІДХОДИ, 

Н.З.К., або МЕДИЧНІ ВІДХОДИ, ЩО 

ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ 

ПРАВИЛ, Н.З.К., в охолодженому рідкому азоті 

ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или 

(БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или 

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, 

ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в 

охлажденном жидком азоте 

3291 623 

 

ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ, 

РІЗНІ, Н.З.К., або (БІО)МЕДИЧНІ ВІДХОДИ, 

Н.З.К., або МЕДИЧНІ ВІДХОДИ, ЩО 

ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ 

ПРАВИЛ, Н.З.К. 

ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или 

(БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или 

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, 

ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. 

3291 623 

 
Відходи текстильні, промаслені Отходы текстильные, промасленные 1364 405 

 
Вініл Винил 3161 218 

 
Вінілацетат - ректифікат Винилацетат - ректификат 1301 

див. ВІНІЛАЦЕТАТ 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 
ВІНІЛАЦЕТАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1301 306 

 
Вінілацетилен стабілізований Винилацетилен стабилизированный 3161 218 

 

Вінілбензол-мономер (інгібований) 

стабілізований 

Винилбензол - мономер (ингибированный) 

стабилизированный 
2055 

див. СТИРОЛ - МОНОМЕР 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 
ВІНІЛБРОМІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1085 205 

 
ВІНІЛБУТИРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 2838 306 

 
Вініліден хлористий, стабілізований Винилиден хлористый, стабилизированный 1303 

див. ВІНІЛІДЕНХЛОРИД 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 
Вініліденфторид Винилиденфторид 1959 

див. 1, 1-ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1132a) 

 
ВІНІЛІДЕНХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ВИНИЛИДЕНХЛОРИД 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1303 312 

 
ВІНІЛПІРИДИНИ СТАБІЛІЗОВАНІ ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 3073 609 

 
Вінілпропіонат стабілізований Винилпропионат, стабилизированный 3272 306 

 
ВІНІЛТОЛУОЛИ СТАБІЛІЗОВАНІ ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 2618 317 

 
ВІНІЛТРИХЛОРСИЛАН ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН 1305 321 
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ВІНІЛФТОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1860 205 

 
ВІНІЛХЛОРАЦЕТАТ ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ 2589 647 

 
ВІНІЛХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1086 205 

 
Вісмуту (III) нітрат Висмута (III) нитрат 1477 501 

 
Вогнегасники вуглекислотні Огнетушители углекислотные 1044 213 

 

ВОГНЕГАСНИКИ, що містять стиснений або 

зріджений газ 

ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или 

сжиженный газ 
1044 213 

 
Вода аміачна Вода аммиачная 2672 

див. АМІАКУ РОЗЧИН у воді з 

відносною густиною від 0,880 до 

0,957 при температурі 15° C, що 

містить більше 10 %, але не більше 

35 % аміаку 

 
Водамін-115 Водамин-115 1760 див. Смола поліамідна рідка 

 
ВОДЕНЬ БРОМИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 1048 203 

 
Водень із домішкою токсичних газів Водород с примесью ядовитых газов 1953 

див. ГАЗ СТИСНЕНИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, 

Н.З.К. 

 
ВОДЕНЬ ЙОДИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ 2197 203 

 
ВОДЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1966 204 

 
ВОДЕНЬ СТИСНЕНИЙ ВОДОРОД СЖАТЫЙ 1049 204 

 

ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА 

ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ або ВОДЕНЬ У 

СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ 

МЕТАЛГІДРИДІВ, ЯКА МІСТИТЬСЯ В 

УСТАТКУВАННІ, або ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ 

ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ, 

ЯКУ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ 

ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ или 

ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ, КОТОРАЯ 

НАХОДИТСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или 

ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ, КОТОРУЮ 

УПАКОВАНО С ОБОРУДОВАНИЕМ 

3468 204 

 
Водень фтористий безводний Водорода фторид, безводный 1052 

див. ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ 

БЕЗВОДНИЙ 

 
ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ 1052 837 

 
ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 1050 203 
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ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ 

РІДКИЙ 

ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ 

ЖИДКИЙ 
2186 Перевезення заборонене 

 

ВОДЕНЬ ЦІАНІСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що 

містить менше 3 % води 

ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3 

% воды 

1051 602 

 
Водний газ Водяной газ 1953 

див. Вуглецю монооксиду та 

водню суміш стиснена 

 
Водний шар дикарбонових кислот Водный слой дикарбоновых кислот 3265 

див. Дикарбонових кислот водний 

шар 

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 70 % 

пероксиду водню 

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 

РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, 

содержащий более 70 % водорода пероксида 

2015 505 

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що 

містить більше 60 % і не більше 70 % пероксиду 

водню 

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, содержащий более 60 % и не более 

70 % водорода пероксида 

2015 505 

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що 

містить не менше 20 %, але не більше 60 % 

пероксиду водню (стабілізований, якщо 

необхідно) 

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, содержащий не менее 20 %, но не 

более 60 % водорода пероксида 

(стабилизированный, если необходимо) 

2014 505 

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що 

містить не менше 8 %, але менше 20 % 

пероксиду водню (стабілізований, якщо 

необхідно) 

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, содержащий не менее 8 %, но менее 

20 % водорода пероксида (стабилизированный, 

если необходимо) 

2984 505 

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ТА КИСЛОТИ 

НАДОЦТОВОЇ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА з 

кислотою(кислотами), водою і не більше 5 % 

надоцтової кислоти 

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ 

НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ 

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с 

кислотой(кислотами), водой и не более 5 % 

надуксусной кислоты 

3149 505 

 
ВОДНЮ СЕЛЕНІД БЕЗВОДНИЙ ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ 2202 209 

 
ВОДНЮ ТА МЕТАНУ СУМІШ СТИСНЕНА ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ 2034 204 
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ВОДНЮ ЦІАНІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що 

містить менше 3 % води та абсорбований 

пористим інертним матеріалом 

ВОДОРОДА ЦИАНИД 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3 

% воды и абсорбированный пористым инертным 

материалом 

1614 602 

 

ВОДНЮ ЦІАНІДУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН з 

масовою часткою ціанистого водню не більше 

45 % 

ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ 

РАСТВОР, содержащий не более 45 % цианида 

водорода 

3294 602 

 
Водоізолююча суміш АКОР-МГ, АКОР-МА Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА 1993 

див. Рідини кремнійорганічні 

легкозаймисті 

 

ВОЛОКНА або ТКАНИНИ, ПРОСОЧЕНІ 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗОЮ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ 

НІТРАТІВ, Н.З.К. 

ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. 

1353 402 

 
Волокна рослинного походження Волокна растительного происхождения 3360 Не підпадає під дію Правил 

 

Волокна рослинного походження або волокна 

рослинного походження спалені, вологі або 

мокрі 

Волокна животного происхождения или волокна 

растительного происхождения сожженные, 

влажные или сырые 

1372 Не підпадає під дію Правил 

 

ВОЛОКНА чи ТКАНИНИ ТВАРИННОГО, або 

РОСЛИННОГО, або СИНТЕТИЧНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ, Н.З.К., просочені маслом 

ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО, или 

РАСТИТЕЛЬНОГО, или СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные 

маслом 

1373 415 

 
Волокно бавовняне Волокно хлопковое 3360 Не підпадає під дію Правил 

 
ВОЛЬФРАМУ ГЕКСАФТОРИД ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД 2196 203 

 
ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ 0319 106 

 
ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ 0320 121 

 
ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ 0376 121 

 

ВУГІЛЛЯ або САЖА тваринного або 

рослинного походження 

УГОЛЬ или САЖА животного или 

растительного происхождения 
1361 405 

 
ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 1362 405 

 
Позицію виключено 

   

 
Вуглеводні важкі Углеводороды тяжелые 3082 906 

 
Вуглеводні легкі Углеводороды легкие 3295 328 

 
ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 3295 328 

 
ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 3295 328 
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ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° 

C більше 110 кПа) 

УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление 

паров при 50° C более 110 кПа) 
3295 328 

 

ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° 

C не більше 110 кПа) 

УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление 

паров при 50° C не более 110 кПа) 
3295 328 

 
ВУГЛЕВОДНІ ТЕРПЕНОВІ, Н.З.К. УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. 2319 315 

 
Вуглекислий газ Углекислый газ 1013 див. ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД 

 
Вуглець чотирихлористий Углерод четыреххлористый 1846 див. ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАХЛОРИД 

 
Вуглець чотирихлористий Четыреххлористый углерод 1846 див. ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАХЛОРИД 

 
Вуглецю дисульфід Углерода дисульфид 1131 див. СІРКОВУГЛЕЦЬ 

 
ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД УГЛЕРОДА ДИОКСИД 1013 201 

 

ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ 

РІДКИЙ 

УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ 

ЖИДКИЙ 
2187 201 

 
Вуглецю діоксид твердий (лід сухий) углерода диоксид твердый (лед сухой) 1845 Не підпадає під дію Правил 

 
ВУГЛЕЦЮ МОНООКСИД СТИСНЕНИЙ УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ 1016 207 

 

ВУГЛЕЦЮ МОНООКСИД ТА ВОДНЮ 

СУМІШ СТИСНЕНА 

УГЛЕРОДА МОНООКСИД И ВОДОРОДА 

СМЕСЬ СЖАТАЯ 
1953 219 

 
Вуглецю оксихлорид Углерода оксихлорид 1076 див. ФОСГЕН 

 
ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАБРОМІД УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД 2516 605 

 
ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАХЛОРИД УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 1846 605 

 
ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
3354 218 

 

ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
3355 219 

 
ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 1967 220 

 
ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ, Н.З.К. ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. 1968 215 

 
ГАЗ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ СТИСНЕНИЙ ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ 1023 207 

 
ГАЗ НАФТОВИЙ СТИСНЕНИЙ ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ 1071 207 

 

ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ЗАЙМИСТИЙ, 

Н.З.К. 

ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
3312 218 

 

ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 

ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 

ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 
3311 220 

 
ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ, Н.З.К. ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 3158 215 
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Газ рефрижераторний R 1132a Газ рефрижераторный R 1132a 1959 

див. 1, 1-ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1132a) 

 
Газ рефрижераторний R 114 Газ рефрижераторный R 114 1958 

див. 1, 2-2- ДИХЛОР-1,1,2, 2-

ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 114) 

 
Газ рефрижераторний R 115 Газ рефрижераторный R 115 1020 

див. ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

115) 

 
Газ рефрижераторний R 116 Газ рефрижераторный R 116 2193 

див. ГЕКСАФТОРЕТАН 

СТИСНЕНИЙ (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 116) 

 
Газ рефрижераторний R 12 Газ рефрижераторный R 12 1028 

див. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12) 

 
Газ рефрижераторний R 1216 Газ рефрижераторный R 1216 1858 

див. ГЕКСАФТОРПРОПІЛЕН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

1216) 

 
Газ рефрижераторний R 124 Газ рефрижераторный R 124 1021 

див. ХЛОР-1,2,2, 2-

ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 124) 

 
Газ рефрижераторний R 125 Газ рефрижераторный R 125 3220 

див. ПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 125) 

 
Газ рефрижераторний R 12B1 Газ рефрижераторный R 12B1 1974 

див. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

12B1) 

 
Газ рефрижераторний R 13 Газ рефрижераторный R 13 1022 

див. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13) 

 
Газ рефрижераторний R 1318 Газ рефрижераторный R 1318 2422 

див. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1318) 

 
Газ рефрижераторний R 133a Газ рефрижераторный R 133a 1983 

див. ХЛОР-2,2, 2-ТРИФТОРЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

133a) 
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Газ рефрижераторний R 134a Газ рефрижераторный R 134a 3159 

див. 1,1,1, 2-ТЕТРАФТОРЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

134a) 

 
Газ рефрижераторний R 13B1 Газ рефрижераторный R 13B1 1009 

див. БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13B1) 

 
Газ рефрижераторний R 14 Газ рефрижераторный R 14 1982 

див. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 14) 

 
Газ рефрижераторний R 142b Газ рефрижераторный R 142b 2517 

див. ХЛОР-1, 1-ДИФТОРЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

142b) 

 
Газ рефрижераторний R 143a Газ рефрижераторный R 143a 2035 

див. 1,1, 1-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 143a) 

 
Газ рефрижераторний R 152a Газ рефрижераторный R 152a 1030 

див. 1, 1-ДИФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 152a) 

 
Газ рефрижераторний R 161 Газ рефрижераторный R 161 2453 

див. ЕТИЛФТОРИД (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 161) 

 
Газ рефрижераторний R 21 Газ рефрижераторный R 21 1029 

див. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21) 

 
Газ рефрижераторний R 218 Газ рефрижераторный R 218 2424 

див. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 218) 

 
Газ рефрижераторний R 22 Газ рефрижераторный R 22 1018 

див. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22) 

 
Газ рефрижераторний R 227 Газ рефрижераторный R 227 3296 

див. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 227) 

 
Газ рефрижераторний R 23 Газ рефрижераторный R 23 1984 

див. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 23) 

 
Газ рефрижераторний R 32 Газ рефрижераторный R 32 3252 

див. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 32) 

 
Газ рефрижераторний R 40 Газ рефрижераторный R 40 1063 

див. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 40) 
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ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 404A 

(пентафторетану, 1,1, 1-трифторетану та 1,1,1, 

2-тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 

44 % пентафторетану та 52 % 1,1, 1-

трифторетану) 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A 

(Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-

тетрафторэтана зеотропная смесь с 

приблизительно 44 % пентафторэтана и 52 % 

1,1,1-трифторэтана) 

3337 201 

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407A 

(дифторметану, пентафторетану та 1,1,1, 2-

тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 

20 % дифторметану та 40 % пентафторетану) 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A 

(Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-

тетрафторэтана зеотропная смесь с 

приблизительно 20 % дифторметана и 40 % 

пентафторэтана) 

3338 201 

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407B 

(дифторметану, пентафторетану та 1,1,1, 2-

тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 

10 % дифторметану та 70 % пентафторетану) 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B 

(Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-

тетрафторэтана зеотропная смесь с 

приблизительно 10 % дифторметана и 70 % 

пентафторэтана) 

3339 201 

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407C 

(дифторметану, пентафторетану та 1,1,1, 2-

тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 

23 % дифторметану та 25 % пентафторетану) 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C 

(Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-

тетрафторэтана зеотропная смесь с 

приблизительно 23 % дифторметана и 25 % 

пентафторэтана) 

3340 201 

 
Газ рефрижераторний R 41 Газ рефрижераторный R 41 2454 

див. МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ 

РЕФРИЖИРАТОРНИЙ R 41) 

 
Газ рефрижераторний R 500 Газ рефрижераторный R 500 2602 

див. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ 

ТА ДИФТОРЕТАНУ 

АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що 

містить приблизно 74 % 

дихлордифторметану (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 500) 
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Газ рефрижераторний R 502 Газ рефрижераторный R 502 1973 

див. ХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА 

ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАНУ 

СУМІШ з постійною 

температурою кипіння, що містить 

приблизно 49 % хлордифторметану 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

502) 

 
Газ рефрижераторний R 503 Газ рефрижераторный R 503 2599 

див. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНУ ТА 

ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНА 

СУМІШ, що містить приблизно 60 

% трифторхлорметану (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 503) 

 
Газ рефрижераторний RC 318 Газ рефрижераторный RC 318 1976 

див. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ RC 

318) 

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ, Н.З.К., такий як 

суміш F1, суміш F2 або суміш F3 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как 

смесь F1, смесь F2 или смесь F3 
1078 215 

 
ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
3161 218 

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, 

Н.З.К. 
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 3157 220 

 
ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 3162 220 

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, 

Н.У.К. 

3309 219 

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
3160 219 

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 
3308 220 

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ОКИСНЮВАЛЬНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 
3310 220 

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 
3307 220 
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ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ, Н.З.К. ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. 3163 215 

 
ГАЗ СТИСНЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, 

Н.У.К. 
1954 218 

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, 

Н.З.К. 
ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 3156 220 

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, 

Н.У.К. 

3305 219 

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
1953 219 

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ 

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 
3304 220 

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ОКИСНЮВАЛЬНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ 

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 
3306 220 

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 

ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, 

Н.У.К. 
3303 220 

 
ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 1955 220 

 
ГАЗ СТИСНЕНИЙ, Н.З.К. ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. 1956 215 

 
Газ Фішера-Тропша Газ Фишера-Тропша 1953 

див. Вуглецю монооксиду та 

водню суміш стиснена 

 

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, 

ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К., не охолоджений до 

рідкого стану 

ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не 

охлажденный до жидкого состояния 

3167 218 

 

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, 

ТОКСИЧНИЙ, ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К., не 

охолоджений до рідкого стану 

ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 

ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, 

Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 

3168 219 

 

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, 

ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., не охолоджений до 

рідкого стану 

ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 

ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до 

жидкого состояния 

3169 220 

 
ГАЗИ НАФТОВІ СКРАПЛЕНІ ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 1075 206 

 

ГАЗИ СКРАПЛЕНІ незаймисті, що містять 

азот, вуглецю диоксид або повітря 

ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, 

содержащие азот, углерода диоксид или воздух 
1058 201 
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ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ 

СКРАПЛЕНА, Н.З.К., така як A, A01, A02, AO, 

A1, A2, B1, B2, B або C 

ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ 

СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, 

A02, A0, A1, B1, B2, B или C 

1965 206 

 

ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ 

СТИСНЕНА, Н.З.К. 

ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ 

СЖАТАЯ, Н.У.К. 
1964 206 

 

ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або 

ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху 

більше 60° C, але не більше 100° C) 

ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или 

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура 

вспышки более 60° C и не более 100° C) 

1202 315 

 

ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або 

ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху 

не більше 60° C) 

ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или 

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура 

вспышки не более 60° C) 

1202 315 

 
Газоконденсат вуглеводневий Газоконденсат углеводородный 3295 328 

 
ГАЛІЙ ГАЛЛИЙ 2803 813 

 
ГАС КЕРОСИН 1223 305 

 
ГАФНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 2545 405 

 

ГАФНІЙ ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 25 % 

ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с 

долей воды не менее 25 % 
1326 403 

 
ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 1781 805 

 
ГЕКСАДІЄНИ ГЕКСАДИЕНЫ 2458 305 

 
ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ 1611 614 

 

ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТУ ТА ГАЗУ 

СТИСНУТОГО СУМІШ 

ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА 

СЖАТОГО СМЕСЬ 
1612 209 

 
ГЕКСАЛЬДЕГІД ГЕКСАЛЬДЕГИД 1207 316 

 
ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІН ТВЕРДИЙ ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ 2280 807 

 
ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 1783 807 

1,6- Гексаметилендіізоціанат 1,6 - Гексаметилендиизоцианат 2281 
див. 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 

 
ГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 2281 609 

 
ГЕКСАМЕТИЛЕНІМІН ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН 2493 311 

 
ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 1328 402 

 
ГЕКСАНИ ГЕКСАНЫ 1208 305 

 
ГЕКСАНІТРОСТІЛЬБЕН ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН 0392 111 
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ГЕКСАНОЛИ ГЕКСАНОЛЫ 2282 316 

 
Гексаран Гексаран 2810 

див. Ді- (2-Етил)гексиловий ефір 

метилфосфонової кислоти 

 
ГЕКСАТОНАЛ ГЕКСАТОНАЛ 0393 111 

 
ГЕКСАФТОРАЦЕТОН ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 2420 203 

 
ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ РІДКИЙ ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ 2552 625 

 
ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ ТВЕРДИЙ ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ТВЕРДЫЙ 3436 625 

 

ГЕКСАФТОРЕТАН СТИСНЕНИЙ (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 116) 

ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) 
2193 201 

 

ГЕКСАФТОРПРОПІЛЕН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1216) 

ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) 
1858 201 

 
ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН 2661 625 

 
ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 2729 616 

 
ГЕКСАХЛОРБУТАДІЄН ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 2279 606 

 
Гексахлорбутадієн-1,3 Гексахлорбутадиен-1,3 2279 див. ГЕКСАХЛОРБУТАДІЄН 

 
Гексахлоретан Гексахлорэтан 3077 906 

 
Гексахлормеламін флегматизований Гексахлормеламин флегматизированный 1479 501 

 
ГЕКСАХЛОРОФЕН ГЕКСАХЛОРОФЕН 2875 616 

 
ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДІЄН ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН 2646 605 

 
ГЕКСЕН-1 ГЕКСЕН-1 2370 305 

 
ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 1784 805 

 

ГЕКСОЛІТ (ГЕКСОТОЛ) сухий або 

зволожений з масовою часткою води менше 15 

% 

ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или 

увлажненный с массовой долей воды менее 15 % 
0118 112 

 
ГЕЛІЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1963 201 

 
ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ 1046 201 

 
ГЕНЕРАТОР КИСНЮ ХІМІЧНИЙ ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ 3356 514 

 
Генератори вогнегасного аерозолю типу ПАГ Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ 1325 401 

 
ГЕПТАНИ ГЕПТАНЫ 1206 305 

 

ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 227) 

ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) 
3296 201 

2- Гептен 2-Гептен 3295 328 
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3- Гептен 3-Гептен 3295 328 

 
Гептил Гептил 3286 328 

 
ГЕРМАН ГЕРМАН 2192 209 

 
Германію (IV) хлорид Германия (IV) хлорид 3264 816 

 
ГІДРАЗИН БЕЗВОДНИЙ ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ 2029 807 

 
Гідразингідрат Гидразингидрат 2030 

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з 

масовою часткою гідразину не 

менше 37 % з температурою 

спалаху не більше 60° C 

 

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не 

менше 37 % з температурою спалаху не менше 

60° C 

ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой 

долей гидразина не менее 37 % и температурой 

вспышки не менее 60° C 

2030 807 

 

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не 

менше 37 % з температурою спалаху не більше 

60° C 

ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой 

долей гидразина не менее 37 % и температурой 

вспышки не более 60° C 

2030 807 

 

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою 

часткою гідразину не менше 37 % 

ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой 

долей гидразина не менее 37 % 
2030 807 

 

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою 

часткою гідразину не більше 37 % 

ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой 

долей гидразина не более 37 % 
3293 622 

 

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з масовою часткою 

гідразину більше 37 % 

ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой 

долей гидразина более 37 % 

3484 807 

 
Гідразину сульфат Гидразин-сульфат 2923 832 

 
Позицію виключено 

   

 
ГІДРОДИФТОРИДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 1740 815 

 

1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛУ 

МОНОГІДРАТ 

1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛА 

МОНОГИДРАТ 
3474 404 

 
ГІДРОКСИЛАМІНУ СУЛЬФАТ ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ 2865 806 

 

Гідроксиламіну сульфат, 25 % водний розчин, 

корозійний 

Гидроксиламина сульфат, 25 % водный раствор, 

коррозионный 
3264 816 

 
Гідроксиламіну сульфат, водний розчин Гидроксиламина сульфат, водный раствор 3082 906 
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Гідролізат диметилдихлорсилану Гидролизат диметилдихлорсилана 1993 328 

 
Гідроперекис куміла Гидроперекись кумила 3109 див. Куміла гідропероксид 

 
Гідрофобізатор ГФК-1 Гидрофобизатор ГФК-1 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
ГІДРОФТОРИДІВ РОЗЧИН, Н.З.К. ГИДРОФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. 3471 801 

 

ГІЛЬЗИ ПАТРОННІ ПОРОЖНІ З 

КАПСУЛЯМИ 

ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С 

КАПСЮЛЯМИ 
0055 123 

 

ГІЛЬЗИ, ЩО ЗГОРАЮТЬ, ПОРОЖНІ БЕЗ 

КАПСУЛЯ 

ГИЛЬЗЫ, СГОРАЮЩИЕ, ПУСТЫЕ БЕЗ 

КАПСЮЛЯ 
0446 110 

 
Гіпериз Гипериз 3109 див. Куміла гідропероксид 

 
ГІПОХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 3212 501 

 
ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР 1791 816 

 
Гліцедол Глицедол 2810 615 

 
ГЛІЦЕРИНУ альфа-ХЛОРГІДРИН ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН 2689 625 

 
Гліцерину дихлоргідрин Глицерина дихлоргидрин 2750 див. 1, 3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 

 
ГЛІЦИДАЛЬДЕГІД ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД 2622 313 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним 

зарядом 

ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным 

зарядом 
0284 133 

 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним 

зарядом 

ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным 

зарядом 
0293 140 

 
Гранітоль взуттєвий на нітроцелюлозній основі Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе 1353 402 

 
Позицію виключено 

   

 
Гуанідин азотнокислий Гуанидин азотнокислый 1467 див. ГУАНІДИНУ НІТРАТ 

 
ГУАНІДИНУ НІТРАТ ГУАНИДИНА НИТРАТ 1467 501 

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній 

асфальт і масла, бітум і розведені 

нафтопродукти (нев'язкі) 

ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный 

асфальт и масла, битум и разбавленные 

нефтепродукты (невязкие) 

1999 328 
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ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній 

асфальт і масла, бітум і розведені 

нафтопродукти (тиск парів при 50° C більше 

110 кПа) 

ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный 

асфальт и масла, битум и разбавленные 

нефтепродукты (давление паров при 50° C более 

110 кПа) 

1999 328 

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній 

асфальт і масла, бітум і розведені 

нафтопродукти (тиск парів при 50° C не більше 

110 кПа) 

ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный 

асфальт и масла, битум и разбавленные 

нефтепродукты (давление паров при 50° C не 

более 110 кПа) 

1999 328 

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній 

асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (з температурою спалаху менше 

23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C більше 110 

кПа; температура кипіння більше 35° C) 

ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный 

асфальт и масла, битум и разбавленные 

нефтепродукты (имеющие температуру вспышки 

ниже 23° C, вязкие) (давление паров при 50° C 

более 110 кПа, температура кипения более 35° 

C) 

1999 328 

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній 

асфальт та масла, бітум та розбавлені 

нафтопродукти (з температурою спалаху менше 

23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C не більше 

110 кПа) 

ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный 

асфальт и масла, битум и разбавленные 

нефтепродукты (имеющие температуру вспышки 

ниже 23° C, вязкие) (давление паров при 50° C 

не более 110 кПа) 

1999 328 

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній 

асфальт та масла, біту-м та розбавлені 

нафтопродукти (з температурою спалаху менше 

23° C, в'язкі) (температура кипіння не більше 

35° C) 

ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный 

асфальт и масла, битум и разбавленные 

нефтепродукты (имеющие температуру вспышки 

ниже 23° C, вязкие) (температура кипения не 

более 35° C) 

1999 328 
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Двигуни внутрішнього згоряння або 

транспортний засіб, який працює на займистому 

газі, або транспортний засіб, який працює на 

легкозаймистій рідині, або двигун, який працює 

на паливних елементах, що містять займистий 

газ, або двигун, який працює на паливних 

елементах, що містять легкозаймисту рідину, 

або транспортний засіб, який працює на 

паливних елементах, що містять займистий газ, 

або транспортний засіб, який працює на 

паливних елементах, що містять легкозаймисту 

рідину 

Двигатели внутреннего сгорания или 

транспортное средство, работающее на 

воспламеняющемся газе, или транспортное 

средство, работающее на 

легковоспламеняющейся жидкости, или 

двигатель, работающий на топливных 

элементах, содержащих воспламеняющийся газ, 

или двигатель, работающий на топливных 

элементах, содержащих 

легковоспламеняющуюся жидкость, или 

транспортное средство, работающее на 

топливных элементах, содержащих 

воспламеняющийся газ, или транспортное 

средство, работающее на топливных элементах, 

содержащих легковоспламеняющуюся жидкость 

3166 Не підпадає під дію Правил 

 
ДВИГУНИ РАКЕТНІ ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ 0281 108 

 
ДВИГУНИ РАКЕТНІ ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ 0186 109 

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ З ГІПЕРГОЛІЧНОЮ 

РІДИНОЮ з вибивним зарядом чи без нього 

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С 

ГИПЕРГОЛИЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ с выбивным 

зарядом или без него 

0322 185 

 
Двоокис свинцю Двуокись свинца 1872 див. СВИНЦЮ ДІОКСИД 

 
Деемульгатор "Рекод 752" Деэмульгатор "Рекод 752" 1992 див. Деемульгатори типу РЕКОД 

 
Деемульгатори легкозаймисті Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся 1993 328 

 
Деемульгатори легкозаймисті токсичні 

Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся 

ядовитые 
1992 319 

 

Деемульгатори типу РЕКОД з вмістом метанолу 

не менше 15 %, легкозаймисті токсичні 

Деэмульгаторы типа РЕКОД с содержанием 

метанола не менее 15 %, 

легковоспламеняющиеся ядовитые 

1992 319 

 

Деемульгатори типу РЕКОД, з вмістом 

метанолу менше 15 %, легкозаймисті 

Деэмульгаторы типа РЕКОД с содержанием 

метанола менее 15 %, легковоспламеняющиеся 
1993 328 

 
Деемульгатори типу СНПХ, що містять метанол 

Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие 

метанол 
1992 319 
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Деемульгатори типу СНПХ, що містять 

метилового спирту менше 15 % (по масі), 

легкозаймисті 

Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие 

метиловый спирт меньше 15 % (по массе), 

легковоспламеняющиеся 

1993 328 

 
Деемульгатор-інгібітор АМ-7 Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 1993 328 

 
ДЕЙТЕРІЙ СТИСНЕНИЙ ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ 1957 204 

 
ДЕКАБОРАН ДЕКАБОРАН 1868 404 

 
ДЕКАГІДРОНАФТАЛІН ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН 1147 317 

 
Декалін Декалин 1147 див. ДЕКАГІДРОНАФТАЛІН 

 
Декани, н.з.к. Деканы, н.у.к. 3295 328 

 
Позицію виключено 

   

 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного 

детонатора 

ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного 

детонатора 
0042 101 

 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного 

детонатора 

ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного 

детонатора 
0283 144 

 
ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ 0073 143 

 
ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ 0364 144 

 
ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ 0365 153 

 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових 

робіт 

ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для 

взрывных работ 
0255 121 

 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових 

робіт 

ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для 

взрывных работ 
0456 121 

 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових 

робіт 

ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для 

взрывных работ 
0030 191 

 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для 

вибухових робіт 

ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для 

взрывных работ 
0455 121 

 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для 

вибухових робіт 

ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для 

взрывных работ 
0029 191 

 
Децилакрилат Децилакрилат 3082 906 

 
Джут-волокно Джут-волокно 3360 Не підпадає під дію Правил 

1, 2- ДИ-(ДИМЕТИЛАМІНО)-ЕТАН 1,2- ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН 2372 310 

2, 4- Диамігофеноладигідрохлорид 2,4- Диамигофеноладигидрохлорид 3077 906 

 
ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН 2434 805 
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Дибензоїлу пероксид більше 77 %, але менше 

94 % з водою 

Дибензоила пероксид более 77 %, но менее 94 % 

с водой 
3102 506 

 
Дибензоїлу пероксид не більше 62 % - паста Дибензоила пероксид не более 62 % - паста 3106 506 

 
Дибензоїлу пероксид не більше 77 % з водою Дибензоила пероксид не более 77 % с водой 3104 506 

 

Дибензоїлу пероксид не менше 35 %, але не 

більше 52 % з інертною твердою речовиною 

Дибензоила пероксид не менее 35 %, но не более 

52 % с инертным твердым веществом 
3106 506 

 
ДИБОРАН ДИБОРАН 1911 212 

1, 2- Дибром-3-хлорпропан 1,2- Дибром-3-хлорпропан 2872 див. ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ 

1, 2- ДИБРОМБУТАНОН-3 1,2- ДИБРОМБУТАНОН-3 2648 606 

 
ДИБРОМДИФТОРМЕТАН ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 1941 904 

 
ДИБРОММЕТАН ДИБРОММЕТАН 2664 605 

1, 2- Дибромпропан 1,2- Дибромпропан 1993 328 

2, 3- Дибромпропанол-1 2,3- Дибромпропанол-1 2927 640 

 
ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 2872 605 

 
ДИБУТИЛАМІНОЕТАНОЛ ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ 2873 614 

 
Дивінілбензол стабілізований Дивинилбензол стабилизированный 3082 906 

 
Ди-втор-бутиламін Ди-втор-бутиламин 2734 821 

2, 3- ДИГІДРОПІРАН 2,3- ДИГИДРОПИРАН 2376 306 

 
ДИДИМА НІТРАТ ДИДИМА НИТРАТ 1465 501 

 
Дикарбонових кислот водний шар Дикарбоновых кислот водный слой 3265 803 

 
ДИКЕТЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 2521 650 

 
Дикумілу пероксид Дикумила пероксид 3110 

див. Дикумілу пероксид з 

концентрацією більше 52 % та 

вмістом інертної твердої речовини 

менше 48 % 

 

Дикумілу пероксид з концентрацією більше 52 

% та вмістом інертної твердої речовини менше 

48 % 

Дикумила пероксид с концентрацией больше 52 

% с содержанием инертного твердого вещества 

менее 48 % 

3110 506 

 

ДИЛАУРОЇЛУ ПЕРОКСИД з концентрацією 

менше 100 % 

ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией 

менее 100 % 
3106 506 

3-3- Диметил-2-Бутанон 3,3- Диметил-2-бутанон 1224 331 

 
ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 2266 311 
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ДИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 1032 208 

2- ДИМЕТИЛАМІНЕТИЛАКРИЛАТ 2- ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ 3302 614 

2- ДИМЕТИЛАМІНОАЦЕТОНІТРИЛ 2- ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ 2378 310 

2- ДИМЕТИЛАМІНОЕТАНОЛ 2- ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 2051 807 

2- ДИМЕТИЛАМІНОЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 2- ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ 2522 614 

 
ДИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 1160 311 

 
Диметиланілін Диметиланилин 2253 див. N, N-ДИМЕТИЛАНІЛІН 

N, N- ДИМЕТИЛАНІЛІН N,N- ДИМЕТИЛАНИЛИН 2253 608 

N, N- Диметилацетамід N,N- Диметилацетамид - 
до небезпечних вантажів не 

належить 

 
Диметилацетилен Диметилацетилен 1144 див. КРОТОНИЛЕН 

 
ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМІН ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН 2619 807 

 
Диметилбензоли Диметилбензолы 1307 див. КСИЛОЛИ 

2, 3- ДИМЕТИЛБУТАН 2,3- ДИМЕТИЛБУТАН 2457 305 

1, 3- ДИМЕТИЛБУТИЛАМІН 1,3- ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 2379 311 

 
Диметилвінілкарбінол стабілізований Диметилвинилкарбинол стабилизированный 1993 328 

 
ДИМЕТИЛГІДРАЗИН НЕСИМЕТРИЧНИЙ ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ 1163 648 

 
ДИМЕТИЛГІДРАЗИН СИМЕТРИЧНИЙ ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ 2382 648 

 
ДИМЕТИЛДИЕТОКСІСИЛАН ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН 2380 306 

 
ДИМЕТИЛДИСУЛЬФІД ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД 2381 304 

 
Позицію виключено 

   

 
Диметилдитіокарбамат натрію, водний розчин Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор 3082 

див. Натрію N, N-

Диметилдитіокарбамат, водний 

розчин 

 
ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 1162 321 

 
ДИМЕТИЛДІОКСАНИ ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ 2707 316 

 
Диметилетаноламін Диметилэтаноламин 2051 див. 2-ДИМЕТИЛАМІНОЕТАНОЛ 

N, N- Диметилкарбамілхлорид N,N- Диметилкарбамилхлорид 2262 
див. 

ДИМЕТИЛКАРБАМІЛХЛОРИД 

 
ДИМЕТИЛКАРБАМІЛХЛОРИД ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД 2262 803 

 
ДИМЕТИЛКАРБОНАТ ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 1161 306 

 
Диметилкетон Диметилкетон 1090 див. АЦЕТОН 
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2, 6-

цис- 
Диметилморфолін 2, 6- цис-Диметилморфолин 1992 319 

2, 2- ДИМЕТИЛПРОПАН 2,2- ДИМЕТИЛПРОПАН 2044 206 

N, N- Диметилпропіламін N,N- Диметилпропиламин 2266 див. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН 

 
Диметилпропіламін Диметилпропиламин 2266 див. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН 

 
ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ 1595 611 

 
ДИМЕТИЛСУЛЬФІД ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 1164 304 

 
Диметилсульфід, технічний покращений Диметилсульфид, технический улучшенный 1164 див. ДИМЕТИЛСУЛЬФІД 

 
Диметилсульфіт Диметилсульфит 1993 328 

 
ДИМЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 2267 611 

N, N- ДИМЕТИЛФОРМАМІД N,N- ДИМЕТИЛФОРМАМИД 2265 311 

 
Позицію виключено 

   

 
Диметилхлорметилхлорсилан Диметилхлорметилхлорсилан 2985 321 

 
Диметилхлорсилан Диметилхлорсилан 2924 321 

 
ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНИ ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ 2263 305 

N, N- ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМІН N,N- ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 2264 807 

 
Диметоат Диметоат 2783 613 

 
Диметоксиметан Диметоксиметан 1234 див. МЕТИЛАЛЬ 

1, 1- ДИМЕТОКСІЕТАН 1,1- ДИМЕТОКСИЭТАН 2377 306 

1, 2- ДИМЕТОКСІЕТАН 1,2- ДИМЕТОКСИЭТАН 2252 306 

 
Ди-н-АМІЛАМІН Ди-н-АМИЛАМИН 2841 325 

 
Ди-н-БУТИЛАМІН Ди-н-БУТИЛАМИН 2248 807 

 
Ди-н-бутилфталат Ди-н-бутилфталат 3082 906 

 
ДИНІТРОАНІЛІНИ ДИНИТРОАНИЛИНЫ 1596 608 

 
ДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 1597 608 

 
ДИНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3443 608 

 
Динітроксилоли Динитроксилолы 1665 див. НИТРОКСИЛОЛИ РІДКІ 

 
Динітронафталін Динитронафталин 3143 634 

 
ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ 1598 608 

 

ДИНІТРОРЕЗОРЦИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 15 % 

ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 15 % 
1322 404 
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Динітротолуоли 80/20 Динитротолуолы 80/20 1600 

див. ДИНІТРОТОЛУОЛИ 

РОЗПЛАВЛЕНІ 

 
ДИНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 2038 608 

 
ДИНІТРОТОЛУОЛИ РОЗПЛАВЛЕНІ ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ 1600 608 

 
ДИНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3454 608 

 

ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 15 % 

ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 15 % 
1320 404 

2, 4- 
Динітрофеноли зволожені, які містять не менше 

15 % води 

2,4- Динитрофенолы увлажненные, содержащие 

не менее 15 % воды 
1320 

див. ДИНІТРОФЕНОЛ 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 15 % 

 
ДИНІТРОФЕНОЛУ РОЗЧИН ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР 1599 608 

 

ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ ЗВОЛОЖЕНІ з масовою 

часткою води не менше 15 % 

ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с 

массовой долей воды не менее 15 % 
1321 404 

2, 4- Динітрохлорбензол 2,4- Динитрохлорбензол 1577 
див. ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ 

РІДКІ 

 
ДИПЕНТЕН ДИПЕНТЕН 2052 317 

 

ДИПІКРИЛСУЛЬФІД ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 10 % 

ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 10 % 
2852 404 

 
Позицію виключено 

   

 
Дипроксамін, розчин у метанолі Дипроксамин, раствор в метаноле 1992 319 

 
ДИПРОПІЛАМІН ДИПРОПИЛАМИН 2383 311 

 
Дипропілентриамін Дипропилентриамин 2269 див. 3,3'-ІМІНОДИПРОПІЛАМІН 

 
ДИПРОПІЛКЕТОН ДИПРОПИЛКЕТОН 2710 316 

 
Диспергатори корозійні рідкі Диспергаторы коррозионные жидкие 1760 823 

 
Дисперсії лужних металів Дисперсии щелочных металлов 1391 

див. МЕТАЛ ЛУЖНИЙ 

ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ 

ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ 

ДИСПЕРГОВАНИЙ з 

температурою спалаху більше 60° 

C 

 
Дистилят газового конденсату легкий Дистиллят газового конденсата легкий 3295 328 

 

Дистилят газового конденсату середній 

(сірчистий) 

Дистиллят газового конденсата средний 

(сернистый) 
3295 328 
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ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 

ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ 

СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
1136 305 

 
Дитолілметан Дитолилметан 2810 615 

2,6- 
Ди-трет-бутил-4-Диметиламінометилфенол 

(основа Манніха) 

2,6-Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол 

(основание Манниха) 
3077 906 

2,6- Ди-трет-бутил-4-метилфенол 2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол 3077 906 

 
Дитретбутилу пероксид Дитретбутила пероксид 3107 див. Ди-трет-бутилу пероксид 

 
Ди-трет-бутилу пероксид Ди-трет-бутила пероксид 3107 506 

2,4- Ди-трет-бутилфенол 2,4-Ди-трет-бутилфенол 3077 
 

2,6- Ди-трет-бутилфенол (рідкий) 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) 3082 906 

2, 6- Ди-трет-бутилфенол (твердий) 2,6- Ди-трет-бутилфенол (твердый) 3077 906 

 
Дифалон Дифалон 1760 

див. Інгібітор солевідкладень 

"Дифалон" 

 
Дифеніл Дифенил 3077 906 

 
Дифеніламін Дифениламин 3077 906 

 
ДИФЕНІЛАМІНОХЛОРАРСИН ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН 1698 626 

 
Дифенілбромметан Дифенилбромметан 1770 див. ДИФЕНІЛМЕТИЛБРОМІД 

1, 3- Дифенілгуанідин 1,3-Дифенилгуанидин 2811 634 

 
Дифенілгуанідин технічний Дифенилгуанидин технический 3077 див. 1, 3-Дифенілгуанідин 

 
ДИФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 1769 805 

 

ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ РІДКІ або 

ТЕРФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ РІДКІ 

ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ 

ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ 

ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ 

3151 904 

 

ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТВЕРДІ 

або ТЕРФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ 

ТВЕРДІ 

ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ 

ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ 

ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ 

3152 904 

 
Дифенілметандіізоціанат Дифенилметандиизоцианат 3082 906 

 
ДИФЕНІЛМЕТИЛБРОМІД ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД 1770 813 

 
Дифенілоксид Дифенилоксид 3077 906 

 
ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН РІДКИЙ ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ 1699 617 

 
ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН ТВЕРДИЙ ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ 3450 617 

 
Дифонат Дифонат 3082 906 
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1, 1- Дифтор-1,2, 2-трихлоретан 1,1- Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 3082 906 

 
Дифтордибромметан Дифтордибромметан 1941 див. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 

 
Дифтордихлорметан Дифтордихлорметан 1028 

див. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12) 

1, 1- 
ДИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

152a) 

1,1- ДИФТОРЭТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 
1030 205 

1, 1- 
ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ 

R 1132a) 

1,1- ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 
1959 205 

 

ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ 

R 32) 

ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 

R 32) 
3252 205 

 
Дифторхлорметан Дифторхлорметан 1018 

див. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22) 

1, 2- 
ДИХЛОР-1,1,2, 2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 114) 

1,2- ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) 
1958 201 

1, 1- ДИХЛОР-1-НИТРОЕТАН 1,1- ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН 2650 624 

 
Дихлораміни Дихлорамины 1479 501 

 
ДИХЛОРАНІЛІНИ РІДКІ ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 1590 608 

 
ДИХЛОРАНІЛІНИ ТВЕРДІ ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 3442 608 

 
ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 1765 803 

1, 3- ДИХЛОРАЦЕТОН 1,3- ДИХЛОРАЦЕТОН 2649 625 

1, 2- Дихлорбензол 1,2- Дихлорбензол 1591 див. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 

1, 4- Дихлорбензол 1,4- Дихлорбензол 3077 див.п-Дихлорбензол 

1, 6- Дихлоргексан 1,6- Дихлоргексан 3082 906 

 
Дихлоргідрин гліцерину Дихлоргидрин глицерина 2750 див. 1, 3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 

 
Дихлордифенілсилан Дихлордифенилсилан 1769 див. ДИФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 

 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12) 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 
1028 201 

 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА 

ДИФТОРЕТАНУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що 

містить приблизно 74 % дихлордифторметану 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 500) 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И 

ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, 

содержащая приблизительно 74 % 

дихлордифторметана (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) 

2602 201 
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2,2'- Дихлордіетиловий ефір 2,2'- Дихлордиэтиловый эфир 1916 
див. ЕФІР 2,2'-

ДИХЛОРДІЕТИЛОВИЙ 

1, 2- Дихлоретан 1,2- Дихлорэтан 1184 див. ЕТИЛЕНДИХЛОРИД 

 
Дихлоретан Дихлорэтан 1184 див. ЕТИЛЕНДИХЛОРИД 

1, 1- ДИХЛОРЕТАН 1,1- ДИХЛОРЭТАН 2362 312 

1, 1- Дихлоретилен 1,1- Дихлорэтилен 1303 
див. ВІНІЛІДЕНХЛОРИД 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

1, 2- ДИХЛОРЕТИЛЕН 1,2- ДИХЛОРЭТИЛЕН 1150 312 

 
ДИХЛОРМЕТАН ДИХЛОРМЕТАН 1593 605 

2, 5- Дихлорнітробензол 2,5- Дихлорнитробензол 3077 906 

 
ДИХЛОРПЕНТАНИ ДИХЛОРПЕНТАНЫ 1152 324 

1, 2- ДИХЛОРПРОПАН 1,2- ДИХЛОРПРОПАН 1279 312 

1, 3- ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 1,3- ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 2750 606 

 
ДИХЛОРПРОПЕНИ ДИХЛОРПРОПЕНЫ 2047 312 

 
ДИХЛОРСИЛАН ДИХЛОРСИЛАН 2189 210 

 
ДИХЛОРФЕНІЛІЗОЦІАНАТИ ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ 2250 609 

 
ДИХЛОРФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 1766 805 

 

ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21) 

ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 
1029 201 

 

ДИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТАДІЄН-2,5 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ (2, 5-НОРБОРДІЄН 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ) 

ДИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТАДИЕН-2,5 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-

НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) 

2251 305 

 
ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМІН ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 2565 807 

 
ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМОНІЮ НІТРИТ ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ 2687 404 

 
ДИЦИКЛОПЕНТАДІЄН ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 2048 320 

 

Ді-(2-Етил)гексиловий ефір метилфосфонової 

кислоти 

Ди-(2-Этил)гексиловый эфир метилфосфоновой 

кислоты 
2810 615 

 
Діазодиетиланілін Диазодиэтиланилин 3224 415 

 
Діазодіметиланілін Диазодиметиланилин 3224 415 

 
ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ ДІОКСИД) ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) 1067 211 

 
ДІАЛІЛАМІН ДИАЛЛИЛАМИН 2359 311 

4,4'- ДІАМІНОДИФЕНІЛМЕТАН 4,4'- ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН 2651 608 
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2,4- Діамінофенола дигідрохлорид 2,4- Диаминофенола дигидрохлорид 3077 906 

 
Діацетил Диацетил 2346 див. БУТАНДІОН 

 
Діацетилпероксид, не більше 27 % у розчині Диацетилпероксид, не более 27 % в растворе 3115 Перевезення заборонене 

 
Діетаноламін Диетаноламин 2491 

див. ЕТАНОЛАМІН або 

ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН 

 
ДІЕТИЛАМІН ДИЭТИЛАМИН 1154 303 

3- ДІЕТИЛАМІНОПРОПІЛАМІН 3- ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН 2684 325 

N, N- ДІЕТИЛАНІЛІН N,N- ДИЭТИЛАНИЛИН 2432 608 

 
ДІЕТИЛБЕНЗОЛ ДИЭТИЛБЕНЗОЛ 2049 317 

 
Діетилгідроксиламін (марок А, Б) Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) 1993 328 

 
ДІЕТИЛДИХЛОРСИЛАН ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 1767 805 

 
Діетилендіамін Диэтилендиамин 2579 див. ПІПЕРАЗИН 

1, 4- Діетилендіоксид 1,4- Диэтилендиоксид 1165 див. ДІОКСАН 

 
ДІЕТИЛЕНТРИАМІН ДИЭТИЛЕНТРИАМИН 2079 807 

N, N- Діетилетаноламін N,N- Диэтилэтаноламин 2686 див. 2-ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН 

 
Діетилетаноламін Диэтилэтаноламин 2686 див. 2-ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН 

2- ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН 2- ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 2686 807 

N, N- ДІЕТИЛЕТИЛЕНДІАМІН N,N- ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН 2685 807 

 
ДІЕТИЛКАРБОНАТ ДИЭТИЛКАРБОНАТ 2366 316 

 
ДІЕТИЛКЕТОН ДИЭТИЛКЕТОН 1156 307 

 
ДІЕТИЛСУЛЬФАТ ДИЭТИЛСУЛЬФАТ 1594 611 

 
ДІЕТИЛСУЛЬФІД ДИЭТИЛСУЛЬФИД 2375 304 

 
ДІЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 2751 803 

1, 1- Діетоксиетан 1,1- Диэтоксиэтан 1088 див. АЦЕТАЛЬ 

1, 2- Діетоксиетан 1,2- Диэтоксиэтан 1153 
див. ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

 
ДІЕТОКСИМЕТАН ДИЭТОКСИМЕТАН 2373 306 

3-3- ДІЕТОКСИПРОПЕН 3,3- ДИЭТОКСИПРОПЕН 2374 306 

 
ДІІЗОБУТИЛАМІН ДИИЗОБУТИЛАМИН 2361 325 

 
Діізобутилен Диизобутилен 2050 

див. ДІІЗОБУТИЛЕН-СУМІШІ 

ІЗОМЕРІВ 

 
ДІІЗОБУТИЛЕН - СУМІШІ ІЗОМЕРІВ ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ 2050 305 
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ДІІЗОБУТИЛКЕТОН ДИИЗОБУТИЛКЕТОН 1157 316 

 
Діізобутилфталат Диизобутилфталат 3082 906 

 
ДІІЗОПРОПИЛАМІН ДИИЗОПРОПИЛАМИН 1158 311 

 
Діізопропілбензоли Диизопропилбензолы 3082 906 

1,6- Діізоціаногексан 1,6 -Диизоцианогексан 2281 
див. 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 

 
ДІОКСАН ДИОКСАН 1165 306 

 
Діоксанол-розчинник Диоксанол-растворитель 1993 328 

1, 3- Діоксолан 1,3- Диоксолан 1166 див. ДІОКСОЛАН 

 
ДІОКСОЛАН ДИОКСОЛАН 1166 320 

 
Діоксолан-1,3 Диоксолан-1,3 1166 див. ДІОКСОЛАН 

 
Діран-А Диран-А 1992 319 

 
Добавка високооктанова Добавка высокооктановая 1993 328 

 

Добавка високооктанова беззольна (на основі 

N-метиланіліну) 

Добавка высокооктановая беззольная (на основе 

N-метиланилина) 
1992 319 

 
Добавка мастильна ЭКОС-Б Добавка смазочная ЭКОС-Б 1993 328 

 
Добавка СПД поверхнево-активна Добавка СПД поверхностно-активная 2810 

див. Поверхнево-активна добавка 

СПД 

 
Добавки адгезійні "Амдор" Добавки адгезионные "Амдор" 3082 906 

 

ДОБРИВА АМІАЧНОГО РОЗЧИН, що містить 

вільний аміак 

УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, 

содержащий свободный аммиак 
1043 208 

 

Добрива аміачно-нітратні: однорідні 

нероздільні суміші нітрату амонію з іншими 

неорганічними речовинами, інертними щодо 

нього, що містять не менше 90 % нітрату 

амонію і не більше 0,2 % горючих речовин 

(включаючи органічну речовину в 

перерахуванні на вуглець) або мыстять менше 

90 %, але більше 70 % нітрату амонію і не 

більше 0,4 % горючих речовин 

Удобрения аммиачно-нитратные: однородные 

неразделимые смеси нитрата аммония с другими 

неорганическими веществами, инертными по 

отношению к нему, содержащие не менее 90 % 

нитрата аммония и не более 0,2 % горючих 

веществ (включая органическое вещество в 

пересчете на углерод) или содержащие менее 90 

%, но более 70 % нитрата аммония и не более 0,4 

% горючих веществ 

2067 
див. ДОБРИВО АМІАЧНО-

НІТРАТНЕ 

 
Добрива рідкі азотні корозійні Удобрения жидкие азотные коррозионные 1760 823 

 
Добрива рідкі азотні КЦС-АМ корозійні 

Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ 

коррозионные 
1760 див. Добрива рідкі азотні, корозійні 
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Позицію виключено 

   

 
Добрива рідкі корозійні Удобрения жидкие коррозионные 1760 823 

 
ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 2067 501 

 
Позицію виключено 

   

 

Добриво на основі нітрату амонію, однорідні 

азотно-фосфатні, азотно-калійні або азотно-

фосфатно-калійні суміші, що містять не більше 

70 % нітрату амонію та не більше 0,4 % від 

загальної кількості горючого (органічного) 

матеріалу, що розраховується за вуглецем 

Удобрение на основе нитрата аммония, 

однородные азотно-фосфатные, азотно-

калийные или азотно-фосфатно-калийные смеси, 

содержащие не более 70 % нитрата аммония и не 

более 0,4 % общего количества горючего 

органического материала, рассчитываемого по 

углероду 

2071 Не підпадає під дію Правил 

 
Позицію виключено 

   

 
ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 1771 805 

 
Дрантя промаслене Ветошь промасленная 1856 Не підпадає під дію Правил 

 
Дьоготь кам'яновугільний Деготь каменноугольный 3082 906 

 
Екстракт ароматичний фенольний Экстракт ароматический фенольный 2810 615 

 
ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ 1169 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие; температура кипения не более 35° C) 

1169 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C більше 100 кПа; температура 

кипіння більше 35° C) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие; давление паров при 50° C более 110 кПа, 

температура кипения более 35° C) 

1169 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C не більше 100 кПа) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие; давление паров при 50° C не более 110 

кПа) 

1169 328 

 
ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (нев'язкі) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ 

(невязкие) 
1169 328 
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ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів 

при 50° C більше 110 кПа) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ 

(давление паров при 50° C более 110 кПа) 
1169 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів 

при 50° C не більше 110 кПа) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 
1169 328 

 
ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ 1197 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие; температура кипения не более 35° C) 

1197 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C більше 110 кПа температура 

кипіння більше 35° C) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие; давление паров при 50° C более 110 кПа, 

температура кипения более 35° C) 

1197 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C не більше 110 кПа) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкие; давление паров при 50° C не более 110 

кПа) 

1197 328 

 
ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (нев'язкі) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ 

(невязкие) 
1197 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів 

при 50° C більше 110 кПа) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ 

(давление паров при 50° C более 110 кПа) 
1197 328 

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів 

при 50° C не більше 110 кПа) 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 
1197 328 

 
Екстралін Экстралин 2272 див. N-ЕТИЛАНІЛІН 

 
Позицію виключено 

   

 
Елегаз Элегаз 1080 див. СІРКИ ГЕКСАФТОРИД 

 
Електроліт для хімічних джерел струму Электролит для химических источников тока 1993 328 

 
Електроліт лужний Электролит щелочной 2797 

див. РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА 

ЛУЖНА 

 
Електроліт лужний твердий Электролит щелочной твердый 3262 819 

 
ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К. ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ПОДРЫВАНИЯ, Н.У.К. 0384 153 

 
Емульгатор ОП-10 Эмульгатор ОП-10 3082 906 

 
Позицію виключено 

   

 
Емульгатор Ринго ЭМ Эмульгатор Ринго ЭМ 1993 328 
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Емульгатори ОП-7, ОП-3Е Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э 1993 328 

 
Еніт Энит 2810 615 

 
ЕПІБРОМГІДРИН ЭПИБРОМГИДРИН 2558 647 

 
ЕПІХЛОРГІДРИН ЭПИХЛОРГИДРИН 2023 647 

1, 2- ЕПОКСИ-3-ЕТОКСИПРОПАН 1,2- ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН 2752 316 

 
ЕТАН ЭТАН 1035 206 

 
ЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1961 206 

 
Етаналь Этаналь 1089 див. АЦЕТАЛЬДЕГІД 

 

ЕТАНОЛ (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ) або ЕТАНОЛУ 

РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН) 

ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА 

РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) 
1170 308 

 
ЕТАНОЛАМІН або ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН 

ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА 

РАСТВОР 
2491 807 

 

ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ або 

ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ МОТОРНОГО 

СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА ПЕТРОЛУ СУМІШ 

з масовою часткою етанолу більше 10 % 

ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или 

ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ 

или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с 

содержанием этанола более 10 % 

3475 305 

 

ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВИЙ 

РОЗЧИН) 

ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО 

РАСТВОР) 
1170 308 

 
Етил бромистий Этил бромистый 1891 див. ЕТИЛБРОМІД 

 
Етил хлористий Этил хлористый 1037 див. ЕТИЛХЛОРИД 

 
ЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 2935 327 

N- ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛАНІЛІН N- ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН 2274 608 

 
ЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1917 306 

 
ЕТИЛАМІЛКЕТОН ЭТИЛАМИЛКЕТОН 2271 316 

 
ЕТИЛАМІН ЭТИЛАМИН 1036 208 

 

ЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою 

часткою етиламіну не менше 50 %, але не 

більше 70 % 

ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой 

долей этиламина не менее 50 %, но не более 70 

% 

2270 303 

2- ЕТИЛАНІЛІН 2- ЭТИЛАНИЛИН 2273 608 

N- ЕТИЛАНІЛІН N- ЭТИЛАНИЛИН 2272 608 

 
ЕТИЛАЦЕТАТ ЭТИЛАЦЕТАТ 1173 306 

 
ЕТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 2452 206 
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N- ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ РІДКІ N- ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 2753 608 

N- ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ N- ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 3460 608 

 
ЕТИЛБЕНЗОЛ ЭТИЛБЕНЗОЛ 1175 314 

 
ЕТИЛБОРАТ ЭТИЛБОРАТ 1176 306 

 
ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ 1603 647 

 
ЕТИЛБРОМІД ЭТИЛБРОМИД 1891 605 

2- ЕТИЛБУТАНОЛ 2- ЭТИЛБУТАНОЛ 2275 316 

 
ЕТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 1177 316 

2- ЕТИЛБУТИРАЛЬДЕГІД 2- ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД 1178 307 

 
ЕТИЛБУТИРАТ ЭТИЛБУТИРАТ 1180 316 

 
Етилвалерат Этилвалерат 3272 306 

3- Етилгексальдегід 3- Этилгексальдегид 1191 див. АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ 

2- Етилгексальдегіди 2- Этилгексальдегиды 1191 див. АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ 

2- Етилгексаналь 2- Этилгексаналь 1191 див. АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ 

2- ЕТИЛГЕКСИЛАМІН 2- ЭТИЛГЕКСИЛАМИН 2276 325 

2- ЕТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМІАТ 2- ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 2748 611 

 
Етилгліколь Этилгликоль 1171 

див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

 
Етилглікольацет Этилгликольацет 1172 

див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ Й КИСЛОТИ 

ОЦТОВОЇ 

 
ЕТИЛДИХЛОРАРСИН ЭТИЛДИХЛОРАРСИН 1892 626 

 
ЕТИЛДИХЛОРСИЛАН ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 1183 431 

 
ЕТИЛЕН ЭТИЛЕН 1962 204 

 
Етилен двохлористий Этилен двухлористый 1184 див. ЕТИЛЕНДИХЛОРИД 

 
ЕТИЛЕН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1038 204 

 
Етилен, рідкий Этилен, жидкий 1038 

див. ЕТИЛЕН ОХОЛОДЖЕНИЙ 

РІДКИЙ 

 
ЕТИЛЕНДИБРОМІД ЭТИЛЕНДИБРОМИД 1605 605 

 
ЕТИЛЕНДИХЛОРИД ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 1184 312 

 
ЕТИЛЕНДІАМІН ЭТИЛЕНДИАМИН 1604 807 

 
ЕТИЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1185 648 
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Етиленоксид Этиленоксид 1040 див. ЕТИЛЕНУ ОКСИД 

 
Етилену окис Этилена окись 1040 див. ЕТИЛЕНУ ОКСИД 

 
ЕТИЛЕНУ ОКСИД ЭТИЛЕНА ОКСИД 1040 207 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИД З АЗОТОМ при загальному 

тиску до 1 МПа (10 бар) при температурі 50° C 

ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем 

давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50° 

C 

1040 207 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИД Й 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ СУМІШ, що 

містить не більше 12,5 % етилену оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, 

содержащая не более 12,5 % этилена оксида 

3070 207 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ Й ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ 

СУМІШ, ЩО містить більше 87 % етилену 

оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА 

ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87 % 

этилена оксида 

3300 207 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ Й ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ 

СУМІШ, що містить більше 9 %, але не більше 

87 % етилену оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА 

ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9 %, но 

не более 87 % этилена оксида 

1041 206 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ Й ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ 

СУМІШ, що містить не більше 9 % етилену 

оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА 

ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9 % 

этилена оксида 

1952 207 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ Й ПЕНТАФТОРЕТАНУ 

СУМІШ, що містить не більше 7,9 % етилену 

оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА 

СМЕСЬ, содержащая не более 7,9 % этилена 

оксида 

3298 207 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ Й ПРОПІЛЕНУ ОКСИДУ 

СУМІШ, що містить не більше 30 % етилену 

оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА 

СМЕСЬ, содержащая не более 30 % этилена 

оксида 

2983 302 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ Й ТЕТРАФТОРЕТАНУ 

СУМІШ, що містить не більше 5,6 % етилену 

оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА 

СМЕСЬ, содержащая не более 5,6 % этилена 

оксида 

3299 207 

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ Й 

ХЛОРТЕТРАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що 

містить не більше 8,8 % етилену оксиду 

ЭТИЛЕНА ОКСИДА И 

ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, 

содержащая не более 8,8 % этилена оксида 

3297 207 
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ЕТИЛЕНУ, АЦЕТИЛЕНУ Й ПРОПІЛЕНУ 

СУМІШ ОХОЛОДЖЕНА РІДКА, що містить 

етилену не менше 71,5 %, ацетилену не більше 

22,5 % і пропілену не більше 6 % 

ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА 

СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, 

содержащая не менее 71,5 % этилена, не более 

22,5 % ацетилена и не более 6 % пропилена 

3138 204 

 
ЕТИЛЕНХЛОРГІДРИН ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН 1135 647 

 
Етиліденнорборнен Этилиденнорборнен 1993 328 

 
Етиліденхлорид Этилиденхлорид 2362 див. 1, 1- ДИХЛОРЕТАН 

 
ЕТИЛІЗОБУТИРАТ ЭТИЛИЗОБУТИРАТ 2385 306 

 
ЕТИЛІЗОЦІАНАТ ЭТИЛИЗОЦИАНАТ 2481 322 

 
Позицію виключено 

   

 
Етилкарбонат Этилкарбонат 2366 див. ДІЕТИЛКАРБОНАТ 

 
ЕТИЛКРОТОНАТ ЭТИЛКРОТОНАТ 1862 306 

 
ЕТИЛЛАКТАТ ЭТИЛЛАКТАТ 1192 316 

 
ЕТИЛМЕРКАПТАН ЭТИЛМЕРКАПТАН 2363 304 

 
ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2277 306 

 
ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН) ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) 1193 307 

 
ЕТИЛНІТРИТУ РОЗЧИН ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР 1194 310 

 
ЕТИЛОКСАЛАТ ЭТИЛОКСАЛАТ 2525 607 

 
ЕТИЛОРТОФОРМІАТ ЭТИЛОРТОФОРМИАТ 2524 316 

1- ЕТИЛПІПЕРИДИН 1- ЭТИЛПИПЕРИДИН 2386 311 

 
ЕТИЛПРОПІОНАТ ЭТИЛПРОПИОНАТ 1195 306 

 
Етилсилікат Этилсиликат 1292 див. ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ 

 
Етилсилікат-32 Этилсиликат-32 1993 

див. Тетраетоксисилану та 

олігоетоксисиланів суміш складна 

 
Етилсилікат-40 Этилсиликат-40 1292 див. ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ 

 
Етилсульфат Этилсульфат 1594 див. ДІЕТИЛСУЛЬФАТ 

N- ЕТИЛТОЛУІДИНИ N- ЭТИЛТОЛУИДИНЫ 2754 608 

 
Етилтолуїдини Этилтолуидины 2754 див. N-ЕТИЛТОЛУЇДИНИ 

 
ЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН 1196 321 

 
ЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 2435 805 

 
ЕТИЛФОРМІАТ ЭТИЛФОРМИАТ 1190 306 
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ЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 

161) 

ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 

161) 
2453 205 

 
ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ 1181 647 

 
ЕТИЛХЛОРИД ЭТИЛХЛОРИД 1037 205 

 
Етилхлорсилан Этилхлорсилан 2988 431 

 
ЕТИЛХЛОРТІОФОРМІАТ ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ 2826 814 

 
ЕТИЛХЛОРФОРМІАТ ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ 1182 611 

 
Етилцелозольв Этилцеллозольв 1171 

див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

2- Етоксиетанол 2- Этоксиэтанол 1171 
див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

2- Етоксиетилацетат 2- Этоксиэтилацетат 1172 

див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ Й КИСЛОТИ 

ОЦТОВОЇ 

 
Етрол нітроцелюлозний Этрол нитроцеллюлозный 2557 402 

 
ЕФІР 2,2'-ДИХЛОРДІЕТИЛОВИЙ ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 1916 606 

 
Ефір 2-бромдіетиловий Эфир 2-бромдиэтиловый 2340 

див. ЕФІР 2-

БРОМЕТИЛЕТИЛОВИЙ 

 
ЕФІР 2-БРОМЕТИЛЕТИЛОВИЙ ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 2340 312 

 
ЕФІР АЛІЛГЛІЦИДИЛОВИЙ ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ 2219 316 

 
ЕФІР АЛІЛЕТИЛОВИЙ ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ 2335 313 

 
ЕФІР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВИЙ ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ 2965 407 

 
ЕФІР БОРТРИФТОРДІЕТИЛОВИЙ ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ 2604 812 

 
ЕФІР БУТИЛВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2352 306 

 
ЕФІР БУТИЛМЕТИЛОВИЙ ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ 2350 306 

 
ЕФІР ВІНІЛЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1302 301 

 

ЕФІР ВІНІЛІЗОБУТИЛОВИЙ 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1304 306 

 
ЕФІР ВІНІЛМЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1087 206 
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Ефір вініл-н-бутиловий Эфир винил-н-бутиловый 2352 

див. ЕФІР БУТИЛВІНІЛОВИЙ 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 
ЕФІР ДИВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1167 301 

 
ЕФІР ДИМЕТИЛОВИЙ ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ 1033 206 

 
Ефір диметиловий перфторадипінової кислоти Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты 2810 615 

 
Ефір диметиловий перфторкоркової кислоти Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты 2810 615 

 
ЕФІР ДИ-Н-ПРОПІЛОВИЙ ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ 2384 306 

 
Ефір дифеніловий Эфир дифениловый 3077 906 

 

ЕФІР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВИЙ 

СИМЕТРИЧНИЙ 

ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ 

СИММЕТРИЧНЫЙ 
2249 Перевезення заборонене 

 
ЕФІР ДИХЛОРДІІЗОПРОПІЛОВИЙ ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 2490 606 

 
ЕФІР ДІАЛІЛОВИЙ ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ 2360 306 

 
ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ (ЕФІР ЕТИЛОВИЙ) ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) 1155 301 

 
ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 1153 316 

 
ЕФІР ДІІЗОПРОПІЛОВИЙ ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 1159 306 

 
ЕФІР ЕТИЛБУТИЛОВИЙ ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ 1179 306 

 
ЕФІР ЕТИЛМЕТИЛОВИЙ ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ 1039 206 

 
Ефір етиловий Эфир этиловый 1155 

див. ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ (ЕФІР 

ЕТИЛОВИЙ) 

 
ЕФІР ЕТИЛПРОПІЛОВИЙ ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ 2615 306 

 
Ефір ізобутилвініловий Эфир изобутилвиниловый 1304 

див. ЕФІР ВІНІЛІЗОБУТИЛОВИЙ 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 
Ефір метиловий ацетооцтової кислоти Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты 3272 див. Метилацетоацетат 

 
Ефір метиловий бензолсульфокислоти Эфир метиловый бензосульфокислоты 3265 див. Метилбензолсульфат 

 
ЕФІР МЕТИЛПРОПІЛОВИЙ ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ 2612 306 

 
ЕФІР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВИЙ ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ 2398 301 

 
ЕФІР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ 1239 647 

 
Ефір моногексиловий етиленгліколю Эфир моногексиловый этиленгликоля 2810 615 
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Ефір моноетиловий ацетоетиленгліколю Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля 1172 

див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ Й КИСЛОТИ 

ОЦТОВОЇ 

 
ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 1171 316 

 

ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

Й КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 

ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 

И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 
1172 316 

 

ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 
1188 316 

 

ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ Й КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 

ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 
1189 316 

 
Ефір н-бутиловий Эфир н-бутиловый 1149 див. ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ 

 
Ефір н-дибутиловий Эфир н-дибутиловый 1149 див. ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ 

 
ЕФІР ПЕРФТОР (ЕТИЛВІНІЛОВИЙ) ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) 3154 205 

 
ЕФІР ПЕРФТОР (МЕТИЛВІНІЛОВИЙ) ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) 3153 205 

 
Позицію виключено 

   

 
Ефір петролейний Эфир петролейный 1268 328 

 
Ефір фенілметиловий Эфир фенилметиловый 2222 див. АНІЗОЛ 

 
Ефір хлордиметиловий Эфир хлордиметиловый 1239 

див. ЕФІР 

МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ 

 
ЕФІР ХЛОРМЕТИЛЕТИЛОВИЙ ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ 2354 312 

 
ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 1149 316 

 
Позицію виключено 

   

 

Ефіри метилові синтетичних жирних кислот 

фракції C 7 - C 9 

Эфиры метиловые синтетических жирных 

кислот фракции C 7 - C 9 
3272 306 

 
ЕФІРИ СКЛАДНІ, Н.З.К. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. 3272 306 

 
ЕФІРИ, Н.З.К. ЭФИРЫ, Н.У.К. 3271 331 

 

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ 

БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним 

пристроєм, що не придатні для повторного 

використання 

ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ 

(ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные 

выпускным устройством, не пригодные для 

повторного использования 

2037 220 

 
Позицію виключено 

   

 
Закис азоту Закись азота 1070 див. АЗОТУ ГЕМІОКСИД 
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Закріплювачі корозійні рідкі Закрепители коррозионные жидкие 1760 823 

 
Залишки кубові виробництва трихлоретилену Остатки кубовые производства трихлорэтилена 2810 

див. Кубові залишки виробництва 

трихлоретилену 

 
Залишки кубові концентрату вініполу Остатки кубовые концентрата винипола 2810 615 

 
Залишки кубові ректифікації бензолу Остатки кубовые ректификации бензола 3082 906 

 
Залишки кубові СЖК Остатки кубовые СЖК 3082 906 

 
Залишки нафтові типу К-1 Остатки нефтяные типа К-1 1993 328 

 

Залишок кубовий системи рефлектації 

етиленгліколю 

Остаток кубовый системы рефлектации 

этиленгликоля 
2810 

див. Кубовий залишок системи 

рефлектації етиленгліколя 

 
ЗАЛІЗА (II) АРСЕНАТ ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ 1608 603 

 
ЗАЛІЗА (III) АРСЕНАТ ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ 1606 603 

 
ЗАЛІЗА (III) АРСЕНІТ ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ 1607 603 

 
ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 1773 806 

 
ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИДУ РОЗЧИН ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР 2582 801 

 
Позицію виключено 

   

 
ЗАЛІЗА НІТРАТ ЖЕЛЕЗА НИТРАТ 1466 501 

 

ЗАЛІЗА ОКСИД ВІДПРАЦЬОВАНИЙ або 

ЗАЛІЗО ГУБЧАТЕ - ВІДХОДИ, отримані при 

очищенні кам'яновугільного газу 

ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или 

ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные 

при очистке каменноугольного газа 

1376 405 

 
ЗАЛІЗА ПЕНТАКАРБОНІЛ ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ 1994 647 

 
Залізо азотнокисле Железо азотнокислое 1466 див. ЗАЛІЗА НІТРАТ 

 
Позицію виключено 

   

 
Залізо карбонільне Железо карбонильное 3089 401 

 
Залізо хлорне Железо хлорное 1773 

див. ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИД 

БЕЗВОДНИЙ 

 
Залізо-церій Железо-церий 1323 див. ФЕРОЦЕРІЙ 

 
Замінник скипидару Заменитель скипидара 1300 див. СКИПИДАРУ ЗАМІННИК 

 
ЗАПАЛ трубчастий в металевій оболонці ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке 0103 121 

 
ЗАПАЛЬНИКИ ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0121 104 

 
ЗАПАЛЬНИКИ ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0454 110 

 
ЗАПАЛЬНИКИ ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0315 124 

 
ЗАПАЛЬНИКИ ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0314 144 
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ЗАПАЛЬНИКИ ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0325 153 

 
ЗАПАЛЬНИКИ ВОГНЕПРОВІДНОГО ШНУРА 

ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО 

ШНУРА 
0131 121 

 

ЗАПАЛЬНИЧКИ або БАЛОНЧИКИ ДЛЯ 

ЗАПРАВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНИЧОК, що містять 

займистий газ 

ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ 

ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие 

воспламеняющийся газ 

1057 214 

 

ЗАРЯД ДЛЯ ВОГНЕГАСНИКІВ, що містить 

корозійну рідину 

ЗАРЯД ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, содержащий 

коррозионную жидкость 
1774 823 

 
ЗАРЯДИ ВИБИВНІ вибухові ЗАРЯДЫ ВЫБИВНЫЕ взрывчатые 0043 107 

 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без 

детонатора 

ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

без детонатора 
0442 192 

 

Заряди до вогнегасників ОХП-10 (кислотна 

частина) 

Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная 

часть) 
3244 822 

 
Позицію виключено 

   

 
ЗАРЯДИ ДОДАТКОВІ ВИБУХОВІ ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ 0060 101 

 
ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора 0059 192 

 
ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора 0439 149 

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ 

ПОДОВЖЕНІ 

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ 

УДЛИНЕННЫЕ 
0237 121 

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ 

ПОДОВЖЕНІ 

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ 

УДЛИНЕННЫЕ 
0288 104 

 
ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ 0272 109 

 
ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПУШЕК 0279 107 

 
ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПУШЕК 0242 109 

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, 

композитна суміш 

ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ для ракетных 

двигателей, композитная смесь 
0416 108 

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, 

композитна суміш 

ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ для ракетных 

двигателей, композитная смесь 
0274 109 

 
ЗАРЯДИ ПІДРИВНІ ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ 0048 101 

 
ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ 

ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ 

ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ 
0457 112 
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ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ Н.З.К. 

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ 

ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 
1601 634 

 
Засіб миючий, технічний Средство моющее, техническое 2967 див. КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА 

 

Засіб транспортний, працюючий на 

акумуляторних батареях, або обладнання, що 

працює на акумуляторних батареях 

Средство транспортное, работающее на 

аккумуляторных батареях, или оборудование, 

работающее на аккумуляторных батареях 

3171 Не підпадає під дію Правил 

 

Засоби дезінфікуючі на основі кислоти 

трихлорізоціанурової рідкі 

Средства дезинфицирующие на основе кислоты 

трихлоризоциануровой жидкие 
3098 513 

 

Засоби дезінфікуючі на основі кислоти 

трихлорізоціанурової тверді 

Средства дезинфицирующие на основе кислоты 

трихлоризоциануровой твердые 
3085 515 

 
Позицію виключено 

   

 
ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ 0334 103 

 
ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ 0335 124 

 

ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ НЕСАМОНАДУВНІ, 

що містять небезпечні вантажі як обладнання 

СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве 

оборудования опасные грузы 

3072 907 

 
ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ САМОНАДУВНІ 

СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

САМОНАДУВНЫЕ 
2990 907 

 

Засоби чистячі універсальні на основі спирту 

етилового технічного ("Універсал", "Чистий" 

тощо) 

Средства чистящие универсальные на основе 

спирта этилового технического ("Универсал", 

"Чистый" и др.) 

1993 328 

 
Затверджувач поліоксипропіленамінний Отвердитель полиоксипропиленаминный 2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 

Захисні засоби для деревини, легкозаймисті, 

рідкі 

Защитные средства для древесины, 

легковоспламеняющиеся, жидкие 
1306 

див. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ 

ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск парів при 

50° C більше 110 кПа) 

 
Знищувач парафиновідкладень типу СНПХ Удалитель парафиноотложений типа СНПХ 1993 328 

 

ЗРАЗОК ХІМІЧНИЙ ТОКСИЧНИЙ (рідкий або 

твердий) 

ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

(жидкий или твердый) 
3315 616 

 
ИОДА ПЕНТАФТОРИД ИОДА ПЕНТАФТОРИД 2495 504 

2- Ізоамілен 2- Изоамилен 2561 див. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 

 
Ізоамілени Изоамилены 2371 див. ІЗОПЕНТЕНИ 

 
Ізоамілформіат Изоамилформиат 1109 див. АМІЛФОРМІАТИ 
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ІЗОБУТАН ИЗОБУТАН 1969 206 

 
ІЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ІЗОБУТИЛОВИЙ) ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) 1212 316 

 
ІЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2527 316 

 
ІЗОБУТИЛАМІН ИЗОБУТИЛАМИН 1214 311 

 
ІЗОБУТИЛАЦЕТАТ ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ 1213 306 

 
ІЗОБУТИЛЕН ИЗОБУТИЛЕН 1055 206 

 
Ізобутилентример Изобутилентример 2324 див. ТРИІЗОБУТИЛЕН 

 
ІЗОБУТИЛІЗОБУТИРАТ ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ 2528 316 

 
Ізобутилізовалерат Изобутилизовалерат 3272 306 

 
ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ 2486 322 

 
ІЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2283 316 

 
ІЗОБУТИЛПРОПІОНАТ ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ 2394 306 

 
ІЗОБУТИЛФОРМІАТ ИЗОБУТИЛФОРМИАТ 2393 306 

 

ІЗОБУТИРАЛЬДЕГІД (АЛЬДЕГІД 

ІЗОМАСЛЯНИЙ) 

ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД 

ИЗОМАСЛЯНЫЙ) 
2045 307 

 
ІЗОБУТИРИЛХЛОРИД ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД 2395 323 

 
ІЗОБУТИРОНІТРИЛ ИЗОБУТИРОНИТРИЛ 2284 310 

 
ІЗОГЕКСЕН ИЗОГЕКСЕН 2288 305 

 
ІЗОГЕПТЕН ИЗОГЕПТЕН 2287 305 

 
Ізодецилакрилат Изодецилакрилат 3082 906 

 
Ізодецилдифенілфосфат Изодецилдифенилфосфат 3082 906 

 
Ізододекан Изододекан 2286 див. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 

 
Позицію виключено 

   

 
Ізооктан Изооктан 1262 див. ОКТАНИ 

 
ІЗООКТЕН ИЗООКТЕН 1216 305 

 
Ізопентан Изопентан 1265 див. ПЕНТАНИ РІДКІ 

 
ІЗОПЕНТЕНИ ИЗОПЕНТЕНЫ 2371 301 

 
ІЗОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1218 304 

 
ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ) ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 1219 307 

 
ІЗОПРОПЕНІЛАЦЕТАТ ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ 2403 306 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   497 

 
ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 2303 314 

 
ІЗОПРОПІЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 2934 327 

 
ІЗОПРОПІЛАМІН ИЗОПРОПИЛАМИН 1221 303 

 
ІЗОПРОПІЛАЦЕТАТ ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ 1220 306 

 
ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 1918 317 

 
ІЗОПРОПІЛБУТИРАТ ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ 2405 316 

 
Ізопропілдигідрофосфат Изопропилдигидрофосфат 1793 

див. КИСЛОТА 

ІЗОПРОПІЛФОСФОРНА 

 
Ізопропілетилен Изопропилэтилен 2561 див. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 

 
ІЗОПРОПІЛІЗОБУТИРАТ ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ 2406 306 

 
ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 2483 609 

 
ІЗОПРОПІЛНІТРАТ ИЗОПРОПИЛНИТРАТ 1222 310 

 
ІЗОПРОПІЛПРОПІОНАТ ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ 2409 306 

 
ІЗОПРОПІЛХЛОРАЦЕТАТ ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ 2947 327 

 
Ізопропілхлорид Изопропилхлорид 2356 див. 2-ХЛОРПРОПАН 

 
ІЗОПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 2407 611 

 
ІЗОСОРБІД-5-МОНОНІТРАТ ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ 3251 404 

 

ІЗОСОРБІДДИНІТРАТУ СУМІШ, що містить 

не менше 60 % лактози, манози, крохмалю або 

гідрофосфату кальцію 

ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, 

содержащая не менее 60 % лактозы, маннозы, 

крахмала или гидрофосфата кальция 

2907 404 

 
ІЗОФОРОНДІАМІН ИЗОФОРОНДИАМИН 2289 807 

 
ІЗОФОРОНДІІЗОЦІАНАТ ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ 2290 609 

 

ІЗОЦІАНАТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, 

Н.З.К., або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

ИЗОЦИАНАТЫ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, 

Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 

2478 333 

 

ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К., або 

ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН ТОКСИЧНИЙ Н.З.К. 

ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или 

ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 
2206 632 
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ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К., або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или 

ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 

3080 649 

 
Ізоціанатні композиції Изоцианатные композиции 2206 див. Композиції ізоціанатні 

 
ІЗОЦІАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДИ ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 2285 609 

3- 
Ізоціанатометил-3,5, 5-

триметилциклогексилізоціанат 

3- Изоцианатометил-3,5, 5-

триметилциклогексилизоцианат 
2290 див. ІЗОФОРОНДІІЗОЦІАНАТ 

3,3'- ІМІНОДИПРОПІЛАМІН 3,3'- ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 2269 807 

 
Позицію виключено 

   

 
Інгібітор корозії "Альпан" Ингибитор коррозии "Альпан" 1993 319 

 
Інгібітор корозії "Амфікор" Ингибитор коррозии "Амфикор" 1993 319 

 
Інгібітор корозії "Антик-1" Ингибитор коррозии "Антик-1" 1992 319 

 
Інгібітор корозії "Вікор" Ингибитор коррозии "Викор" 1992 319 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Інгібітор корозії "Нефтегаз-1" Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1" 1992 319 

 
Інгібітор корозії "Олазол" Ингибитор коррозии "Олазол" 1993 328 

 
Інгібітор корозії ГІПХ-3-А Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А 2810 615 

 
Інгібітор корозії ГІПХ-4, ГІПХ-3-Б, ГІПХ-6 

Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, 

ГИПХ-6 
1992 319 

 
Інгібітор корозії Д- 4-3, Д- 4-3К Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Інгібітор корозії КХО-1 Ингибитор коррозии КХО-1 2810 615 

 
Інгібітор корозії марки "Корексіт" Ингибитор коррозии марки "Корексит" 1992 319 

 
Інгібітор ПБ-5 Ингибитор ПБ-5 2810 615 

 
Інгібітор солевідкладень "Дифалон" Ингибитор солеотложений "Дифалон" 1760 823 

 
Позицію виключено 

   

 

Інгібітори корозії "Дизгафен-1", "Донбас-1", 

"Донбас-2" 

Ингибиторы коррозии "Дизгафен-1", "Донбасс-

1", "Донбасс-2" 
3286 328 
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Інгібітори корозії Амдор ІК-1, Амдор ІК-2, 

Амдор ІК-3 

Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-

2, Амдор ИК-3 
1993 319 

 
Позицію виключено 

   

 
Інгібітори корозії легкозаймисті Ингибиторы коррозии легковоспламеняющиеся 1993 328 

 
Інгібітори корозії легкозаймисті токсичні 

Ингибиторы коррозии легковоспламеняющиеся 

ядовитые 
1992 319 

 
Інгібітори корозії типу РЕКОД Ингибиторы коррозии типа РЕКОД 1993 328 

 
Інгібітори корозії типу СНПХ Ингибиторы коррозии типа СНПХ 1993 328 

 

Інгібітори корозії типу СНПХ-6000, СНПХ-

6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 

Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-

6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 
1993 див. Інгібітори корозії типу СНПХ 

 
Інгібітори корозії токсичні тверді Ингибиторы коррозии ядовитые твердые 2811 634 

 
Інгібітори корозії токсичні, рідкі Ингибиторы коррозии ядовитые жидкие 2810 615 

 
Інгібітори парафіновідкладень легкозаймисті 

Ингибиторы парафиноотложений 

легковоспламеняющиеся 
1993 328 

 

Інгібітори парафіновідкладень марок СНПХ-

7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 

Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-

7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 
1993 328 

 
Інгібітори парафіновідкладень типу СНПХ Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Інгібітори солевідкладень СНПХ Ингибиторы солеотложений СНПХ 3082 906 

 

Інгібітори солевідкладень типу СНПХ 

легкозаймисті 

Ингибиторы солеотложений типа СНПХ 

легковоспламеняющиеся 
1993 328 

 
Інерген Инерген 3163 215 

 
Інкредол Инкредол 1760 823 

 
Позицію виключено 

   

 
Їдке калі Едкое кали 1813 

див. КАЛІЮ ГІДРОКСИД 

ТВЕРДИЙ 

 
ЙОД ЙОД 3495 

 
2- ЙОДБУТАН 2- ЙОДБУТАН 2390 312 

 
ЙОДМЕТИЛПРОПАНИ ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ 2391 312 

 
ЙОДПРОПАНИ ЙОДПРОПАНЫ 2392 324 
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ЙОДУ МОНОХЛОРИД ТВЕРДИЙ ЙОДА МОНОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ 1792 802 

 
ЙОДУ МОНОХЛОРИД РІДКИЙ ЙОДА МОНОХЛОРИД ЖИДКИЙ 3498 802 

 
Йоду хлорид Йода хлорид 1792 див. ЙОДУ МОНОХЛОРИД 

 
КАДМІЮ СПОЛУКА КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ 2570 630 

 
Кадмію ціанід Кадмия цианид 1588 619 

 
Какодилова кислота Какодиловая кислота 1572 див. КИСЛОТА КАКОДИЛОВА 

 

Калієві солі ді-(алкілполіетиленглікоєвого) 

ефіру фосфорної кислоти 

Каливые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) 

эфира фосфорной кислоты 
3082 906 

 
КАЛІЙ КАЛИЙ 2257 409 

 
Калій азотистокислий Калий азотистокислый 1488 див. КАЛІЮ НІТРИТ 

 
Калій азотнокислий Калий азотнокислый 1486 див. КАЛІЮ НІТРАТ 

 
Калій борфтористоводневий Калий борфтористоводородный 1759 див. Калію борфторид 

 
Калій бромноватокислий Калий бромноватокислый 1484 див. КАЛІЮ БРОМАТ 

 
Калій двохромовокислий Калий двухромовокислый 3087 див. Калію дихромат 

 
Калій марганцевокислий Калий марганцевокислый 1490 див. КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

 
Калій надсірчанокислий Калий надсернокислый 1492 див. КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

 
Калій фосфористий Калий фосфористый 2012 див. КАЛІЮ ФОСФІД 

 
Калій фтористий кислий Калий фтористый кислый 1811 

див. КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИД 

ТВЕРДИЙ 

 
Калій хлорнокислий Калий хлорнокислый 1489 див. КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ 

 
КАЛІЮ - НАТРІЮ СПЛАВИ РІДКІ КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ 1422 409 

 
Калію амід Калия амид 1390 421 

 
КАЛІЮ АРСЕНАТ КАЛИЯ АРСЕНАТ 1677 603 

 
КАЛІЮ АРСЕНІТ КАЛИЯ АРСЕНИТ 1678 603 

 
КАЛІЮ БОРГІДРИД КАЛИЯ БОРГИДРИД 1870 409 

 
Калію борфторид Калия борфторид 1759 822 

 
КАЛІЮ БРОМАТ КАЛИЯ БРОМАТ 1484 501 

 
Калію гексаціано-(2)-феррат Калия гексациано-(2)-феррат 3077 906 

 
Калію гідрат окису Калия гидрат окиси 1813 

див. КАЛІЮ ГІДРОКСИД 

ТВЕРДИЙ 

 
Калію гідрид Калия гидрид 1409 421 

 
КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 1811 806 
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КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 3421 801 

 
КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 1813 808 

 
КАЛІЮ ГІДРОКСИДА РОЗЧИН КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 1814 809 

 
КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 2509 806 

 
Калію гідросульфіт Калия гидросульфит 1929 

див. КАЛІЮ ДИТІОНІТ (КАЛІЮ 

ГІДРОСУЛЬФІТ) 

 
КАЛІЮ ДИТІОНІТ (КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ 

ГИДРОСУЛЬФИТ) 
1929 405 

 
Калію дихромат Калия дихромат 3087 503 

 
КАЛІЮ МЕТАВАНАДАТ КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ 2864 603 

 
КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ 1420 409 

 
КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ ТВЕРДІ 

КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ 

ТВЕРДЫЕ 
3403 409 

 
КАЛІЮ МОНООКСИД КАЛИЯ МОНООКСИД 2033 808 

 
КАЛІЮ НІТРАТ КАЛИЯ НИТРАТ 1486 501 

 

КАЛІЮ НІТРАТУ Й НАТРІЮ НІТРИТУ 

СУМІШ 

КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА 

СМЕСЬ 
1487 501 

 
КАЛІЮ НІТРИТ КАЛИЯ НИТРИТ 1488 501 

 
Калію окис Калия окись 2033 див. КАЛІЮ МОНООКСИД 

 
Калію оксид Калия оксид 2033 див. КАЛІЮ МОНООКСИД 

 
КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 1490 501 

 
КАЛІЮ ПЕРОКСИД КАЛИЯ ПЕРОКСИД 1491 509 

 
Калію пероксодисульфат Калия пероксодисульфат 1492 див. КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

 
КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 1492 501 

 
КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ 1489 501 

 

КАЛІЮ СУЛЬФІД із частокою кристалізаційної 

води менше 30 % 

КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной 

воды менее 30 % 
1382 409 

 

КАЛІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з 

масовою часткою кристилізаційної води не 

менше 30 % 

КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, 

содержащий не менее 30 % кристаллизационной 

воды 

1847 808 

 
КАЛІЮ СУПЕРОКСИД КАЛИЯ СУПЕРОКСИД 2466 509 

 
КАЛІЮ ТЕТРАЦІАНОКУПРАТ КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ 1679 619 
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КАЛІЮ ФОСФІД КАЛИЯ ФОСФИД 2012 408 

 
КАЛІЮ ФТОРАЦЕТАТ КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ 2628 620 

 
КАЛІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ КАЛИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ 1812 603 

 
КАЛІЮ ФТОРИДУ РОЗЧИН КАЛИЯ ФТОРИД РАСТВОР 3422 603 

 
КАЛІЮ ФТОРОСИЛІКАТ КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 2655 603 

 
КАЛІЮ ХЛОРАТ КАЛИЯ ХЛОРАТ 1485 501 

 
КАЛІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 2427 505 

 
КАЛІЮ ЦІАНІД ТВЕРДИЙ КАЛИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ 1680 619 

 
КАЛІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 3413 630 

 
КАЛІЮ-НАТРІЮ СПЛАВИ ТВЕРДІ КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ 3404 409 

 
Калію-сурми тартрат Калия-сурьмы тартрат 1551 див. СУРМИ - КАЛІЮ ТАРТРАТ 

 
КАЛЬЦІЙ КАЛЬЦИЙ 1401 409 

 
Кальцій азотнокислий Кальций азотнокислый 1454 див. КАЛЬЦІЮ НІТРАТ 

 
Кальцій кремнефтористий Кальций кремнефтористый 2856 див. Кальцію фторосилікат 

 
Кальцій кремнистий Кальций кремнистый 1405 див. КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД 

 
Кальцій марганцевокислий Кальций марганцевокислый 1456 див. КАЛЬЦІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

 
Кальцій миш'яковистокислий Кальций мышьяковистокислый 1557 

див. АРСЕНАТУ СПОЛУКА 

ТВЕРДА, Н.З.К. неорганічна 

включаючи:Арсенати,н.з.к., 

Арсеніти,н.з.к., та Арсену 

сульфіди, н.з.к. 

 
Кальцій миш'яковокислий Кальций мышьяковокислый 1573 див. КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТ 

 

КАЛЬЦІЙ ПІРОФОРНИЙ або КАЛЬЦІЮ 

СПЛАВИ ПІРОФОРНІ 

КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ 

СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 
1855 405 

 
Кальцій фосфористий Кальций фосфористый 1360 див. КАЛЬЦІЮ ФОСФІД 

 
КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТ КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ 1573 603 

 

КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТУ Й КАЛЬЦІЮ 

АРСЕНІТУ СУМІШ ТВЕРДА 

КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ 

АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ 
1574 603 

 
Кальцію арсеніт Кальция арсенит 1557 630 

 
Позицію виключено 

   

 
КАЛЬЦІЮ ГІДРИД КАЛЬЦИЯ ГИДРИД 1404 408 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   503 

 
Кальцію гідросульфіт Кальция гидросульфит 1923 

див. КАЛЬЦІЮ ДИТІОНІТ 

(КАЛЬЦІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ 

або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ 

ГИДРАТОВАНА СУМІШ із вмістом води не 

менше 5,5 %, але не більше 16 % 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ 

ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ 

ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ 

СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5 %, но 

не более 16 % 

2880 501 

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ 

КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ 

ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що 

містить води не менше 5,5 %, але не більше 16 

% 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ 

ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА 

ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ 

КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 

5,5 %, но не более 16 % 

3487 501 

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, 

яка містить більше 39 % активного хлору (8,8 % 

активного кисню) 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, 

содержащая более 39 % активного хлора (8,8 % 

активного кислорода) 

1748 501 

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ 

КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ 

СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить 

більше 39 % активного хлору (8,8 % активного 

кисню) 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ 

КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ 

ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ 

КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 39 % 

активного хлора (8,8 % активного кислорода) 

3485 501 

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, 

яка містить більше 10 %, але не більше 39 % 

активного хлору 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, 

содержащая более 10 %, но не более 39 % 

активного хлора 

2208 501 

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА 

КОРОЗІЙНА, що містить більше 10 %, але не 

більше 39 % активного хлору 

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ 

КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 10 %, но 

не более 39 % 

3486 501 

 

КАЛЬЦІЮ ДИТІОНІТ (КАЛЬЦІЮ 

ГІДРОСУЛЬФІТ) 

КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ 

ГИДРОСУЛЬФИТ) 
1923 405 

 
КАЛЬЦІЮ КАРБІД КАЛЬЦИЯ КАРБИД 1402 408 

 
Кальцію марганцю силікат Кальция марганца силикат 2844 

Див. КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ 

СИЛІЦИД 
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КАЛЬЦІЮ НІТРАТ КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 1454 501 

 
Кальцію нітрат, водний розчин Кальция нитрат, водный раствор 3264 816 

 
Кальцію оксид Кальция оксид 1910 808 

 
КАЛЬЦІЮ ПЕРМАНГАНАТ КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ 1456 501 

 
КАЛЬЦІЮ ПЕРОКСИД КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД 1457 509 

 
КАЛЬЦІЮ ПЕРХЛОРАТ КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 1455 501 

 
КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ 1313 404 

 
КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ РОЗПЛАВЛЕНИЙ КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 1314 404 

 
КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД 1405 408 

 
Кальцію сплави Кальция сплавы 1393 421 

 
КАЛЬЦІЮ ФОСФІД КАЛЬЦИЯ ФОСФИД 1360 408 

 
Кальцію фторид Кальция фторид - 

До небезпечних вантажів не 

належить 

 
Кальцію фторосилікат Кальция фторосиликат 2856 630 

 
КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТ КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ 1452 501 

 
КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 2429 505 

 
Позицію виключено 

   

 
КАЛЬЦІЮ ХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ 1453 501 

 

КАЛЬЦІЮ ЦІАНАМІД з масовою часткою 

карбіду кальцію більше 0,1 % 

КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей 

карбида кальция более 0,1 % 
1403 408 

 
КАЛЬЦІЮ ЦІАНІД КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД 1575 619 

 
КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ СИЛІЦИД КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД 2844 408 

 
Камфен технічний Камфен технический 1325 401 

 
КАМФОРА синтетична КАМФАРА синтетическая 2717 402 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Капролактам Капролактам 1325 401 

 
КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ КАПСЮЛИ- ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0044 121 

 
КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ КАПСЮЛИ- ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0378 121 

 
КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ 0377 191 

 
Позицію виключено 
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Карбамат МН Карбамат МН 3082 

див. Натрію N, N-

Диметилдитіокарбамат, водний 

розчин 

 
Карбамат-Д Карбамат-Д 1760 

див. Натрію N, N-

Диметилдитіокарбамат 

 

КАРБАМІДУ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 20 % 

КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 20 % 
1357 

див. СЕЧОВИНИ НІТРАТ 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 20 % 

 

КАРБАМІДУ ТА ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ 

КОМПЛЕКС 

КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА 

КОМПЛЕКС 
1511 507 

 
Карбамол ЦЕМ Карбамол ЦЭМ 1760 823 

 
Карболка чорна Карболка черная 2821 див. ФЕНОЛУ РОЗЧИН 

 
КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ РІДКІ, Н.З.К. КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 3281 630 

 
КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ ТВЕРДІ, Н.З.К. КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 3466 630 

 
КАРБОНІЛСУЛЬФІД КАРБОНИЛСУЛЬФИД 2204 209 

 
КАРБОНІЛФТОРИД КАРБОНИЛФТОРИД 2417 203 

 
Позицію виключено 

   

 
Карпатол-3П Карпатол-3П 1993 328 

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що 

містять легкозаймисту рідину 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, что 

содержат легковоспламеняющуюся жидкость 

3473 335 

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що 

містять речовини, які реагують з водою 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

УПАКОВАННЫХ С ОБОРУДОВАНИЕМ, 

содержащие вещества, реагирующие с водой 

3476 430 
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КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що 

містять корозійні речовини 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

УПАКОВАННЫХ С ОБОРУДОВАНИЕМ, 

содержащие коррозионные вещества 

3477 835 

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що 

містять скраплений займистий газ 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

УПАКОВАННЫХ С ОБОРУДОВАНИЕМ, 

содержащие сжиженный воспламеняющийся газ 

3478 220 

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ 

УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що 

містять водень у складі металгідриду 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или 

КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

УПАКОВАННЫХ С ОБОРУДОВАНИЕМ, 

содержащие водород в металгидриде 

3479 204 

 
Каталізатор ванадієвий Катализатор ванадиевый 3285 

див. Ванадієві сполуки для 

сірчанокислотного каталітичного 

виробництва 

 
Позицію виключено 

   

 

КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ ЗВОЛОЖЕНИЙ 

з видимим надлишком рідини 

КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком 

жидкости 

1378 405 

 
КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ СУХИЙ КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ 2881 405 

 
Каталізатор ЦН Катализатор ЦН 2813 421 

 
Каталізатори корозійні рідкі Катализаторы коррозионные жидкие 1760 823 

 
Каустик відпрацьований Каустик отработанный 1719 818 

 
Позицію виключено 

   

 
Каучук синтетичний піпериленовий (СКОП) Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) 1993 328 

 

КАУЧУК У ВІДХОДАХ або КАУЧУК 

РЕГЕНЕРОВАНИЙ - порошок або гранули 

КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК 

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы 
1345 402 
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КАУЧУКУ РОЗЧИН КАУЧУКА РАСТВОР 1287 305 

 
КАУЧУКУ РОЗЧИН (нев'язкий) КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) 1287 305 

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа) 

КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50° 

C более 110 кПа) 
1287 305 

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50° 

C не более 110 кПа) 
1287 305 

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху 

менше 23° C, в'язкий; температура кипіння не 

більше 35° C) 

КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру 

вспышки ниже 23° C, вязкий, температура 

кипения не более 35° C) 

1287 305 

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху 

менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа; температура кипіння більше 

35° C) 

КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру 

вспышки ниже 23° C, вязкий, давление паров 

при 50° C более 110 кПа, температура кипения 

более 35° C) 

1287 305 

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху 

менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру 

вспышки ниже 23° C, вязкий, давление паров 

при 50° C не более 110 кПа) 

1287 305 

 
КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 1224 331 

 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа) 

КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 

50° C более 110 кПа) 
1224 331 

 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 

50° C не более 110 кПа) 
1224 331 

 
КИСЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1073 202 

 
КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ КИСЛОРОД СЖАТЫЙ 1072 202 

 

Кислота 1-оксіетилідендифосфоновая (ОЕДФ-

1), розчин не корозійний 

Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-

1), раствор не коррозионный 
3082 906 

 
КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПІОНОВА КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ 2511 803 

 
Позицію виключено 

   

 
КИСЛОТА АЗОТНА ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 2032 802 

 

КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, 

що містить азотної кислоти не менше 65 %, але 

не більше 70 % 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, 

с содержанием азотной кислоты не менее 65 %, 

но не более 70 % 

2031 802 

 

КИСЛОТА АЗОТНА, крім червоної димлячої, зі 

вмістом азотної кислоти не більше 70 % 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, 

с содержанием азотной кислоты не более 70 % 
2031 802 
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КИСЛОТА АЗОТНА, крім червоної димлячої, зі 

вмістом азотної кислоти більше 70 % 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, 

с содержанием азотной кислоты более 70 % 
2031 802 

 
КИСЛОТА АКРИЛОВА СТАБІЛІЗОВАНА 

КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ 

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 
2218 803 

 
КИСЛОТА АРСЕНОВА РІДКА КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ 1553 622 

 
КИСЛОТА АРСЕНОВА ТВЕРДА КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ 1554 603 

 
КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДНЕВА КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 1775 801 

 
КИСЛОТА БРОМИСТОВОДНЕВА КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ 1788 801 

 
КИСЛОТА БРОМОЦЕТОВА ТВЕРДА КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ 3425 803 

 
КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНА КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ 1718 803 

 
Кислота валеріанова Кислота валериановая 3265 803 

 
КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНА КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ 1782 801 

 
Кислота дитіогліколева Кислота дитиогликолевая 3265 803 

 
КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНА БЕЗВОДНА 

КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ 

БЕЗВОДНАЯ 
1768 806 

 

КИСЛОТА ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА 

або КИСЛОТИ ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВОЇ 

СОЛІ 

КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ 

СУХАЯ или КИСЛОТЫ 

ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ 

2465 501 

 
КИСЛОТА ДИХЛОРОЦЕТОВА КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ 1764 803 

 
КИСЛОТА ДІІЗООКТИЛФОСФОРНА КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ 1902 803 

 
Кислота етилсірчана Кислота этилсерная 2571 803 

 
Кислота ізовалеріанова Кислота изовалериановая 3265 803 

 
КИСЛОТА ІЗОМАСЛЯНА КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ 2529 320 

 
КИСЛОТА ІЗОПРОПІЛФОСФОРНА КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ 1793 803 

 
Позицію виключено 

   

 
КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНА КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ 1787 801 

 
КИСЛОТА КАКОДИЛОВА КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ 1572 603 

 
КИСЛОТА КАПРОНОВА КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ 2829 803 

 
Кислота карболова Кислота карболовая 2312 див. ФЕНОЛ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

 
КИСЛОТА КРЕЗИЛОВА КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 2022 640 

 
КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДНЕВА 

КИСЛОТА 

КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 
1778 801 
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КИСЛОТА КРОТОНОВА РІДКА КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ 3472 803 

 
КИСЛОТА КРОТОНОВА ТВЕРДА КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ТВЕРДАЯ 2823 803 

 
Позицію виключено 

   

 
КИСЛОТА МАСЛЯНА КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ 2820 803 

 

КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВА 

СТАБІЛІЗОВАНА 

КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ 

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 
2531 803 

 
Кислота метоксиоцетова Кислота метоксиуксусная 3265 803 

 

КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНА 

БЕЗВОДНА 

КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ 

БЕЗВОДНАЯ 
1776 806 

 

КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою 

кислоти більше 85 % 

КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей 

кислоты более 85 % 
1779 803 

 

КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою 

кислоти не менше 10 %, але не більше 85 % 

КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей 

кислоты не меньше 10 %, но не больше 85 % 
3412 803 

 

КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою 

кислоти не менше 5 %, але менша 10 % 

КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей 

кислоты не меньше 5 %, но не больше 10 % 
3412 803 

 
Кислота нітрилотриметилфосфонова Кислота нитрилотриметилфосфоновая 3261 803 

 
КИСЛОТА НІТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВА КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ 2305 804 

 
КИСЛОТА НІТРОЗИЛСІРЧАНА РІДКА КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ 2308 801 

 
КИСЛОТА НІТРОЗИЛСІРЧАНА ТВЕРДА КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ 3456 806 

 
Кислота о,о, ди-н-пропілдитіофосфорна Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная 1760 823 

 
Кислота о,о-діетилдитіофосфорна Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная 1760 823 

 
Кислота о,о-діізопропілдитіофосфорна Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная 1760 823 

 
Кислота ортофосфорна Кислота ортофосфорная 1805 

див. КИСЛОТИ ФОСФОРНОЇ 

РОЗЧИН 

 

КИСЛОТА ОЦТОВА ЛЬОДЯНА або 

КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою 

часткою кислоти більше 80 % 

КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или 

КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой 

долей кислоты более 80 % 

2789 803 

 
Кислота оцтова синтетична харчова Кислота уксусная синтетическая пищевая 2790 

див. КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 

РОЗЧИН з масовою часткою 

кислоти більше 10 % і менше 50 % 

 
Кислота пеларгонова Кислота пеларгоновая 3265 803 
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Кислота пікрамінова, паста, з вмістом води не 

менше 43 % 

Кислота пикраминовая, паста, с содержанием 

воды не менее 43 % 
2811 634 

 
Кислота пікринова Кислота пикриновая 1344 

див. ТРИНІТРОФЕНОЛ 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 30 % 

 
Кислота піровиноградна Кислота пировиноградная 3265 803 

 

КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою 

кислоти не менше 10 %, але менше 90 % 

КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей 

кислоты не менее 10 % и менее 90 % 
1848 803 

 

КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою 

кислоти не менше 90 % 

КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей 

кислоты не менее 90 % 
3463 803 

 
Кислота саліцилова Кислота салициловая - 

До небезпечних вантажів не 

належить 

 
КИСЛОТА СЕЛЕНОВА КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ 1905 806 

 
Кислота синильна Кислота синильная 1613 

див. КИСЛОТИ 

ЦІАНІСТОВОДНЕВОЇ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ 

ВОДНИЙ РОЗЧИН), що містить не 

більше 20 % ціаністого водню 

 
КИСЛОТА СІРЧАНА ВІДПРАЦЬОВАНА КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ 1832 801 

 
КИСЛОТА СІРЧАНА ДИМЛЯЧА КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ 1831 802 

 

КИСЛОТА СІРЧАНА, РЕГЕНЕРОВАНА З 

КИСЛОГО ГУДРОНУ 

КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ 

ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 
1906 801 

 

КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить більше 51 % 

кислоти 

КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51 % 

кислоты 
1830 801 

 

КИСЛОТА СІРЧАНА, яка містить не більше 51 

% кислоти, або РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА 

КИСЛОТНА 

КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51 % 

кислоты, или ЖИДКОСТЬ 

АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ 

2796 801 

 
КИСЛОТА СІРЧИСТА КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ 1833 801 

 
Кислота соляна, розчин Кислота соляная, раствор 1789 

див. КИСЛОТА 

ХЛОРИСТОВОДНЕВА 

 
КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 2967 806 

 
КИСЛОТА ТІОГЛИКОЛЕВА КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ 1940 803 

 
КИСЛОТА ТІОМОЛОЧНА КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ 2936 612 
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КИСЛОТА ТІООЦЕТОВА КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ 2436 304 

 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА 

ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не 

менше 30 % 

КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ 

УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не 

менее 30 % 

1355 404 

 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА 

ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не 

менше 10 % 

КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЛЬНАЯ, 

УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не 

менее 10 % 

3368 404 

 
КИСЛОТА ТРИФТОРОЦЕТОВА КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ 2699 803 

 
КИСЛОТА ТРИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА 

КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ 

СУХАЯ 
2468 501 

 
КИСЛОТА ТРИХЛОРОЦЕТОВА КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ 1839 803 

 
Кислота фенолсульфонова Кислота фенолсульфоновая 1803 

див. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА 

РІДКА 

 
КИСЛОТА ФОСФОРИСТА КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ 2834 806 

 
Кислота фосфориста, водний розчин Кислота фосфористая, водный раствор 3264 816 

 
КИСЛОТА ФОСФОРНА ТВЕРДА КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ 3453 806 

 
КИСЛОТА ФТОРОЦЕТОВА КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ 2642 625 

 
КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВА КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ 1777 801 

 
КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДНЕВА КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 1789 801 

 

КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою 

кислоти більше 50 %, але не більше 72 % 

КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей 

кислоты более 50 %, но не более 72 % 
1873 505 

 

КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою 

кислоти не більше 50 % 

КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей 

кислоты не более 50 % 
1802 802 

 
КИСЛОТА ХЛОРОЦЕТОВА РОЗПЛАВЛЕНА 

КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ 

РАСПЛАВЛЕННАЯ 
3250 611 

 
КИСЛОТА ХЛОРОЦЕТОВА ТВЕРДА КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ 1751 611 

 
КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВА ТВЕРДА КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ 2507 806 

 

КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВА (із сірчаним 

ангідридом або без нього) 

КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным 

ангидридом или без него) 
1754 801 

 
Кислота хромова тверда Кислота хромовая твердая 1463 

див. ХРОМУ ТРИОКСИД 

БЕЗВОДНИЙ 

 
КИСЛОТА ХРОМСІРЧАНА КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ 2240 802 
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КИСЛОТИ АЗОТНОЇ та КИСЛОТИ 

ХЛОРИСТОВОДНЕВОЇ СУМІШ 

КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ 

ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ 
1798 Перевезення заборонене 

 
КИСЛОТИ АЛКІЛСІРЧАНІ КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ 2571 803 

 
КИСЛОТИ БРОМОЦЕТОВОЇ РОЗЧИН КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР 1938 803 

 
Позицію виключено 

   

 
Кислоти дихлоркарбонові Кислоты дихлоркарбоновые 3265 803 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 

КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою 

часткою кислоти більше 10 % і менше 50 % 

КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой 

долей кислоты более 10 % и менее 50 % 
2790 801 

 

КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою 

часткою кислоти не менше 50 %, але не більше 

80 % 

КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой 

долей кислоты не менее 50 %, но не более 80 % 
2790 801 

 
Кислоти розгалужені монокарбонові Кислоты разветвленные монокарбоновые 3265 803 

 
КИСЛОТИ ТРИХЛОРОЦЕТОВОЇ РОЗЧИН КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 2564 803 

 
КИСЛОТИ ФОСФОРНОЇ РОЗЧИН КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР 1805 802 

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ І 

КИСЛОТИ СІРЧАНОЇ СУМІШ 

КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И 

КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ 
1786 801 

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що 

містить водню фториду більше 60 %, але не 

більше 85 % 

КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор 

с содержанием фтористоводородной кислоты 

более 60 %, но не более 85 % 

1790 801 

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що 

містить водню фториду більше 85 % 

КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор 

с содержанием фтористоводородной кислоты 

более 85 % 

1790 801 

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що 

містить водню фториду не більше 60 % 

КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор 

с содержанием фтористоводородной кислоты не 

более 60 % 

1790 801 

 

КИСЛОТИ ХЛОРНУВАТОЇ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, що містить не більше 10 % 

хлорнуватої кислоти 

КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, содержащий не более 10 % 

хлорноватой кислоты 

2626 505 

 
КИСЛОТИ ХЛОРОЦТОВОЇ РОЗЧИН КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 1750 611 

 
КИСЛОТИ ХРОМОВОЇ РОЗЧИН КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР 1755 801 
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КИСЛОТИ ЦІАНІСТОВОДНЕВОЇ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН), що містить не більше 20 % 

ціаністого водню 

КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ 

ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА 

ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20 

% цианистого водорода 

1613 602 

 
КИСНЮ ДИФТОРИД СТИСНЕНИЙ КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ 2190 211 

 

КІНО- І ФОТОПЛІВКА НА 

НИТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ ОСНОВІ, покрита 

желатином, крім відходів 

КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая 

желатином, исключая отходы 

1324 402 

 
Кіновар натуральна Киноварь натуральная 2025 див. Ртуті (II) сульфід 

 
КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 

КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся 

жидкость 
1133 305 

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 

(нев'язкі) 

КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся 

жидкость (невязкие) 
1133 305 

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 

(температура спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся 

жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 

23° C; вязкие, температура кипения не более 35° 

C) 

1133 305 

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 

(температура спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при температурі 50° C більше 110 кПа; 

температура кипіння більше 35° C) 

КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся 

жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 

23° C; вязкие, давление паров при 50° C более 

110 кПа, температура кипения более 35° C) 

1133 305 

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 

(температура спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся 

жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 

23° C; вязкие, давление паров при 50° C не более 

110 кПа) 

1133 305 

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск 

парів при 50° C більше 110 кПа) 

КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся 

жидкость (давление паров при 50° C более 110 

кПа) 

1133 305 

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск 

парів при 50° C не більше 110 кПа) 

КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся 

жидкость (давление паров при 50° C не более 

110 кПа) 

1133 305 

 
Позицію виключено 
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Коагулянт оксихлориду алюмінію Коагулянт оксихлорида алюминия 3264 

див. Алюмінію оксихлорид, 

коагулянт 

 
КОБАЛЬТУ НАФТЕНАТИ - ПОРОШОК КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК 2001 404 

 
КОБАЛЬТУ РЕЗИНАТ ОБЛОЖЕНИЙ КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ 1318 404 

 
Колодій Коллодий 2059 328 

 
Колоксилін Коллоксилин 2555 

див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО 

МІСТИТЬ ВОДУ (з масовою 

часткою води не менше 25 %) 

 
Колоксилін Коллоксилин 2556 

див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО 

МІСТИТЬ СПИРТ (з масовою 

часткою спирту не менше 25 % і 

азоту не більше 12,6 % на суху 

масу) 

 
Колоксилін Коллоксилин 2557 

див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ 

З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою 

часткою азоту не більше 12,6 % на 

суху масу - СУМІШ З або БЕЗ 

ПЛАСТИФІКУВАЛЬНОЇ 

РЕЧОВИНИ з масовою часткою 

азоту не більше 12,6 % на суху 

масу або СУМІШ З або БЕЗ 

ПІГМЕНТУ 

 
Компаунди рідкі Компаунды жидкие 1993 328 

 

КОМПЛЕКТ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН або 

КОМПЛЕКТ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или 

КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
3316 906 

 
Композиції антикорозійні "Цинопол" Композиции антикорозионные "Цинопол" 1263 

див. ФАРБА (включаючи фарбу, 

лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, 

політуру, рідкий наповнювач і 

рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ 

(включаючи розріджувач або 

розчинник фарби) 

 
Композиції ароматичні харчові Композиции ароматические пищевые 1169 328 
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Композиції ізоціанатні Композиции изоцианатные 2206 632 

 

Композиція бромід кальцію - бромід цинку 

(розчин) 

Композиция бромид кальция - бромид цинка 

(раствор) 
3082 906 

 
Композиція ГЛИМС Композиция ГЛИМС 3264 816 

 
Композиція ГПР (ґрунт - перетворювач іржі) 

Композиция ГПР (грунт - преобразователь 

ржавчины) 
3264 816 

 
Композиція ДН-9010 Композиция ДН-9010 2922 833 

 
Композиція ДПФ-1 інгібована Композиция ДПФ-1 ингибированная 3264 816 

 
Композиція етоксисиланів "Продукт 119-296Т" Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т" 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Компонент дизельного палива Компонент дизельного топлива 3295 див. ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. 

 
Компонент моторних палив ароматичний Компонент моторных топлив ароматический 3295 328 

 

Компонент пластифікувальних матеріалів 

токсичний 

Компонент пластифицирующих материалов, 

токсичный 
2810 615 

 

Компоненти ізоцианатні для виробництва 

пінопластів 

Компоненты изоцианатные для производства 

пенопластов 
2206 632 

 
Конденсат із природних газів Конденсат из природных газов 3295 див. Газоконденсат вуглеводневий 

 
Конденсат піролізний Конденсат пиролизный 1268 328 

 

КОНДЕНСАТОР з подвійним електричним 

шаром (з енергоємністю більше 0,3 Вт·год) 

КОНДЕНСАТОР с двойным электрическим 

слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт·ч) 
3499 910 

 
Позицію виключено 

   

 
Концентрат низькомолекулярних кислот НМК Концентрат низкомолекулярных кислот НМК 3265 803 

 
Концентрат цикленів Концентрат цикленов 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 

Концентрати фосфатувальні КМП-1, СК-1, 

КФЕ-1, КФ-1, СК-1ДО, КФЕ-2 

Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, 

КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 
3264 816 

 
КОПРА КОПРА 1363 405 

 
Краплі гофманскі Капли гофманские 1293 328 

 
Крезилдифенілфосфат Крезилдифенилфосфат 3082 906 

 
Крезол технічний Крезол технический 2022 див. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВА 

 
КРЕЗОЛИ РІДКІ КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 2076 608 
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КРЕЗОЛИ ТВЕРДІ КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3455 608 

 

Кремнеорганічні смоли в розчині органічних 

розчинників 

Кремнеорганические смолы в растворе 

органических растворителей 
1263 305 

 
Кремнехлороформ Кремнехлороформ 1295 див. ТРИХЛОРСИЛАН 

 
КРЕМНІЙ - ПОРОШОК АМОРФНИЙ КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ 1346 403 

 
Кремній чотирихлористий Кремний четыреххлористый 1818 див. КРЕМНІЮ ТЕТРАХЛОРИД 

 
КРЕМНІЮ ТЕТРАФТОРИД КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД 1859 203 

 
КРЕМНІЮ ТЕТРАХЛОРИД КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 1818 801 

 

Креозот, отриманий з деревної або з 

кам'яновугільної смоли 

Креозот (из смолы каменноугольной или 

древесной) 
3082 906 

 
Криоліт Криолит 3077 див. Натрію гексофторалюмінат 

 
КРИПТОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1970 201 

 
КРИПТОН СТИСНЕНИЙ КРИПТОН СЖАТЫЙ 1056 201 

 
Кріпильники стрижневі КО, УСК-1 Крепители стержневые КО, УСК-1 1993 328 

 
Кріпителі для лаків (та фарби) Крепители для лаков (и краски) 1263 305 

 

КРОТОНАЛЬДЕГІД або КРОТОНАЛЬДЕГІД 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1143 650 

 
КРОТОНІЛЕН КРОТОНИЛЕН 1144 301 

 
Кротоновий альдегід Кротоновый альдегид 1143 

див. КРОТОНАЛЬДЕГІД або 

КРОТОНАЛЬДЕГІД 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 
Кроцидоліт Кроцидолит 2212 

див. АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ 

(кроцидоліт) або АЗБЕСТ 

КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мизоріт) 

 
КСАНТОГЕНАТИ КСАНТОГЕНАТЫ 3342 405 

 
КСЕНОН КСЕНОН 2036 201 

 
КСЕНОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 2591 201 

 
Ксиленол технічний Ксиленол технический 2261 див. КСИЛЕНОЛИ ТВЕРДІ 

 
КСИЛЕНОЛИ РІДКІ КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 3430 616 

 
КСИЛЕНОЛИ ТВЕРДІ КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 2261 616 

 
КСИЛІДИНИ РІДКІ КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ 1711 608 

 
КСИЛІДИНИ ТВЕРДІ КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 3452 608 
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КСИЛІЛБРОМІД РІДКИЙ КСИЛИЛБРОМИД ЖИДКИЙ 1701 605 

 
КСИЛІЛБРОМІД ТВЕРДИЙ КСИЛИЛБРОМИД ТВЕРДЫЙ 3417 605 

 
КСИЛОЛИ КСИЛОЛЫ 1307 309 

 
Позицію виключено 

   

 

Кубовий залишок системи ректифікації 

етиленгліколю 

Кубовый остаток системы ректификации 

этиленгликоля 
2810 615 

 

КУМИЛА ГІДРОПЕРОКСИД з концентрацією 

не більше 90 % з розчинником типу А з 

концентрацією не менше 10 % 

Кумила гидропероксид с концентрацией не 

более 90 %, с разбавителем типа А с 

концентрацией не менее 10 % 

3109 506 

 
Кумол Кумол 1918 див. ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ 

 
Лазур залізна Лазурь железная 3190 415 

 
Лак КО-0208 Лак КО-0208 1263 305 

 
Лаки бакелітові Лаки бакелитовые 1263 305 

 
Позицію виключено 

   

 

Лаки й лакові фарби (з температурою спалаху 

від 23° C до 61° C) 

Лаки и лаковые краски (с температурой 

вспышки от 23° C до 61° C) 
1263 

див. ФАРБА (включаючи фарбу, 

лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, 

політуру, рідкий наповнювач і 

рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ 

(включаючи розріджувач або 

розчинник фарби) 

 
Лаки кам'яновугільні Лаки каменноугольные 2810 615 

 
Лаки кремнеорганічні (КО) Лаки кремнеорганические (КО) 1263 305 

 
Лакойль Лакойль 1268 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Латекс-наіріт Латекс-наирит 2810 615 

 
ЛАУРОЇЛА ПЕРОКСИД технічно чистий ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый 3106 

див. ДИЛАУРОЇЛА ПЕРОКСИД з 

концентрацією менше 100 % 

 
Позицію виключено 

   

 
Лимонен Лимонен 2052 див. ДИПЕНТЕН 
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Лігроїн Лигроин 1268 328 

 
Лізол Лизол 3142 615 

 
Лізол санітарний "Алкілін" Лизол санитарный "Алкилин" 2922 833 

 
Лінт бавовняний Линт хлопковый 1365 405 

 
Лінт бавовняний Линт хлопковый 1325 401 

 
ЛІТІЙ ЛИТИЙ 1415 409 

 
Літій азотнокислий Литий азотнокислый 2722 див. ЛІТІЮ НІТРАТ 

 
Літій їдкий Литий едкий 2680 див. ЛІТІЮ ГІДРОКСИД 

 
Літій кремнистий Литий кремнистый 1417 див. ЛІТІЮ СИЛІЦИД 

 
ЛІТІЙ-ФЕРРОСИЛІЦИЙ ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ 2830 409 

 
ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД 1410 409 

 
ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД В ЕФІРІ ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ 1411 407 

 
Літію амід Лития амид 1390 421 

 
ЛІТІЮ БОРГІДРИД ЛИТИЯ БОРГИДРИД 1413 409 

 
ЛІТІЮ ГІДРИД ЛИТИЯ ГИДРИД 1414 409 

 
ЛІТІЮ ГІДРИД - ПЛАВ ТВЕРДИЙ ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ 2805 409 

 
ЛІТІЮ ГІДРОКСИД ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 2680 808 

 
ЛІТІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 2679 809 

 

ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або ЛІТІЮ 

ГіПОХЛОРИТА СУМІШ 

ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ 

ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ 
1471 501 

 
Літію карбонат Лития карбонат - 

До небезпечних вантажів не 

належить 

 
ЛІТІЮ НІТРАТ ЛИТИЯ НИТРАТ 2722 501 

 
ЛІТІЮ НІТРИД ЛИТИЯ НИТРИД 2806 409 

 
ЛІТІЮ ПЕРОКСИД ЛИТИЯ ПЕРОКСИД 1472 509 

 
ЛІТІЮ СИЛІЦИД ЛИТИЯ СИЛИЦИД 1417 409 

 
Луб сухий Луб сухой 3360 Не підпадає під дію Правил 

 
Лужний стік виробництва капролактаму Щелочной сток производства капролактама 1719 818 

 
ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ РІДКИЙ, Н.З.К. 

ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, 

Н.У.К. 
1421 421 
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ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ, 

Н.З.К. 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, 

Н.У.К. 
1393 421 

 
Льон чесаний Лен чесаный 3360 Не підпадає під дію Правил 

 
Люмінал А Люминал А 3286 328 

 

МАГНІЙ - ПОРОШОК або МАГНІЮ СПЛАВИ 

- ПОРОШОК 

МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ 

СПЛАВЫ - ПОРОШОК 
1418 409 

 

МАГНІЙ або МАГНІЮ СПЛАВИ, що містять 

більше 50 % магнію (гранули, стружки або 

стрічки) 

МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие 

более 50 % магния (гранулы, стружки или 

ленты) 

1869 403 

 
Магній азотнокислий Магний азотнокислый 1474 див. МАГНІЮ НІТРАТ 

 
Магній силікатнофтористий Магний кремнефтористый 2853 див. МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

 

МАГНІЙ У ГРАНУЛАХ ПОКРИТИХ, розмір 

часток не менше 149 мікронів 

МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер 

частиц не менее 149 микрон 
2950 409 

 
Магній фосфористий Магний фосфористый 2011 див. МАГНІЮ ФОСФІД 

 
МАГНІЮ АРСЕНАТ МАГНИЯ АРСЕНАТ 1622 603 

 
МАГНІЮ БРОМАТ МАГНИЯ БРОМАТ 1473 501 

 
МАГНІЮ ГІДРИД МАГНИЯ ГИДРИД 2010 409 

 
МАГНІЮ ДІАМІД МАГНИЯ ДИАМИД 2004 405 

 
Магнію метилбромід в ефірі діетиловому Магния метилбромид в эфире диэтиловом 1928 

див. МАГНІЮ МЕТИЛБРОМІД В 

ЕТИЛОВОМУ ЕФІРІ 

 
МАГНІЮ НІТРАТ МАГНИЯ НИТРАТ 1474 501 

 
МАГНІЮ ПЕРОКСИД МАГНИЯ ПЕРОКСИД 1476 509 

 
МАГНІЮ ПЕРХЛОРАТ МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ 1475 501 

 
Магнію силікатофторид Магния кремнефторид 2853 див. МАГНІЮ ФТОРСИЛІКАТ 

 
Магнію силікатфторид Магний силикатфторид 2853 див. МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

 
МАГНІЮ СИЛІЦИД МАГНИЯ СИЛИЦИД 2624 409 

 
МАГНІЮ ФОСФІД МАГНИЯ ФОСФИД 2011 408 

 
МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 2853 603 

 
МАГНІЮ ХЛОРАТ МАГНИЯ ХЛОРАТ 2723 501 

 
Магнію хлорид, розчин Магния хлорид, раствор - 

До небезпечних вантажів не 

належить 

 
МАГНІЮ-АЛЮМІНІЮ ФОСФІД МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 1419 408 
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Мазут Мазут 3082 906 

 

МАКУХА з масовою часткою олії більше 1,5 % 

і вологи не більше 11 % 

ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5 % и 

влаги не более 11 % 
1386 405 

 

МАКУХА з масовою часткою рослинної олії не 

більше 1,5 % і вологи не більше 11 % 

ЖМЫХ с массовой долей растительного масла 

не более 1,5 % и влаги не более 11 % 
2217 405 

 
Малатіон Малатион 3082 906 

 
МАЛОНОНІТРИЛ МАЛОНОНИТРИЛ 2647 608 

 

МАНЕБ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ, що містить 

не менше 60 % манеба 

МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, 

содержащий не менее 60 % манеба 
2210 405 

 

МАНЕБ СТАБІЛІЗОВАНИЙ або МАНЕБА 

ПРЕПАРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ проти 

самонагрівання 

МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или 

МАНЕБА ПРЕПАРАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против 

самонагревания 

2968 409 

 
МАРГАНЦЮ (II) НІТРАТ МАРГАНЦА (II) НИТРАТ 2724 501 

 
Марганцю (IV) оксид Марганца (IV) оксид 1479 501 

 
Марганцю етилен-1, 2-бісдитіокарбамат Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат 2210 

див. МАНЕБ або МАНЕБА 

ПРЕПАРАТ, що містить не менше 

60 % манебу 

 

Марганцю етилен-1, 2-бісдитіокарбамат, 

стабілізований проти самонагрівання 

Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат, 

стабилизированный против самонагревания 
2968 

див. МАНЕБ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

або МАНЕБА ПРЕПАРАТ 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ проти 

самонагрівання 

 
МАРГАНЦЮ РЕЗИНАТ МАРГАНЦА РЕЗИНАТ 1330 404 

 
Марганцю сульфат, розчин Марганца сульфат, раствор 3082 906 

 
Марганцю фосфат Марганца фосфат 3260 815 

 
МАСЛА АЦЕТОНОВІ МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ 1091 307 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Масло ацетонове Масло ацетоновое 1091 див. МАСЛА АЦЕТОНОВІ 

 
Масло деревно-смоляне Масло древесно-смоляное 1286 див. МАСЛО СМОЛЯНЕ 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 
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МАСЛО КАМФОРНЕ МАСЛО КАМФОРНОЕ 1130 315 

 

Масло кам'яновугільне для енергетичних цілей 

та обмаслювання вугільної шахти 

Масло каменноугольное для енергетических 

целей и промасливания угольной шахты 
3082 

див. РЕЧОВИНА РІДКА, 

НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 

 

Масло кам'яновугільне для просочення 

деревини 

Масло каменноугольное для пропитки 

древесины 
3082 904 

 

Масло кам'яновугільне креозотове для 

просочення деревини 

Масло каменноугольное креозотное для 

пропитки древесины 
3082 

див. РЕЧОВИНА РІДКА, 

НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 

 
Масло кам'яновугільне поглинальне Масло каменноугольное поглотительное 3082 906 

 
Масло кам'яновугільне, легке 

Масло каменноугольное легкое, 

легковоспламеняемое 
- 901 

 
Масло кам'яновугільне, легке легкозаймисте 

Масло каменноугольное легкое, 

легковоспламеняемое 
1136 305 

 
Масло кам'яновугільне, середнє Масло каменноугольное, среднее 3082 906 

 
Позицію виключено 

   

 
Масло креозотне Масло креозотное 2927 640 

 
Масло піхтове Масло пихтовое 1272 315 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
МАСЛО СИВУШНЕ МАСЛО СИВУШНОЕ 1201 307 

 
МАСЛО СЛАНЦЕВЕ МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ 1288 307 

 
МАСЛО СМОЛЯНЕ МАСЛО СМОЛЯНОЕ 1286 307 

 
МАСЛО СМОЛЯНЕ (нев'язке) МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) 1286 307 

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа) 

МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50° 

C более 110 кПа) 
1286 307 

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50° 

C не более 110 кПа) 
1286 307 

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху 

менше 23° C; в'язке; температура кипіння не 

більше 35° C) 

МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру 

вспышки ниже 23° C, вязкое; температура 

кипения не более 35° C) 

1286 307 
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МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху 

менше 23° C; в'язке; тиск пар при 50° C більше 

110 кПа; температура кипіння більше 35° C) 

МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру 

вспышки ниже 23° C, вязкое; давление паров при 

50° C более 110 кПа; температура кипения более 

35° C) 

1286 307 

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху 

менше 23° C; в'язке; тиск пар при 50° C не 

більше 110 кПа) 

МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру 

вспышки ниже 23° C, вязкое; давление паров при 

50° C не более 110 кПа) 

1286 307 

 
Позицію виключено 

   

 
Масло тунгове Масло тунговое 2810 615 

 
Масло фенольне кам'яновугільне Масло фенольное каменноугольное 3082 906 

 
МАСЛО ХВОЙНЕ МАСЛО ХВОЙНОЕ 1272 315 

 
Мастика бітумна протишумова БПМ-1 Мастика битумная противошумная БПМ-1 1993 328 

 
Матеріал намагнічений Материал намагниченный 2807 Не підпадає під дію Правил 

 
Матеріали полімерні АКОР Б-100 Материалы полимерные АКОР Б-100 1993 328 

 
Мезитилен Мезитилен 2325 див. 1,3, 5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 

 
МЕЗИТИЛОКСИД МЕЗИТИЛОКСИД 1229 316 

 
Меланж Меланж 2032 

див. КИСЛОТА АЗОТНА 

ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА 

 
Меланж кислотний Меланж кислотный 1796 

див. СУМІШ КИСЛОТНА 

НІТРУВАЛЬНА з вмістом азотної 

кислоти більше 50 % 

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 

ТОКСИЧНІ, Н.З.К., або МЕРКАПТАНІВ 

СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, 

Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, 

Н.У.К. 

1228 332 

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К., або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при 50° 

C більше 110 кПа) 

МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или 

МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 

(давление паров при 50° C более 110 кПа) 

3336 332 
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МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К., або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при 50° 

C не більше 110 кПа) 

МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или 

МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 

3336 332 

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К., або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или 

МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 

3336 332 

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ОТРУТНІ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К., або 

МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ТОКСИЧНА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или 

МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ 

ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. 

3071 643 

 
МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

МЕТАКРИЛОНИТРИЛ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
3079 609 

 

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або 

МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ 

ДИСПЕРГОВАНИЙ 

 

МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ 

ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ 

ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ 

1391 409 

 
Позицію виключено 

   

 

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ 

ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ 

ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ или 

МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ 

ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

3482 409 

 

МЕТАЛ ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К., або СПЛАВ 

ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К. 

МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ 

ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. 
1383 415 

 

МЕТАЛІВ ГІДРИДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К. 

ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 
3182 401 

 

МЕТАЛІВ ГІДРИДИ, ЩО РЕАГУЮТЬ З 

ВОДОЮ, Н.З.К. 

ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С 

ВОДОЙ, Н.У.К. 
1409 421 
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Металілхлорид Металлилхлорид 2554 див. МЕТИЛАЛІЛХЛОРИД 

 
МЕТАЛЬДЕГІД МЕТАЛЬДЕГИД 1332 402 

 

МЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ або ГАЗ 

ПРИРОДНИЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ з 

високим вмістом метану 

МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ 

ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с 

высоким содержанием метана 

1972 204 

 

МЕТАН СТИСНЕНИЙ або ГАЗ ПРИРОДНИЙ 

СТИСНЕНИЙ з високим вмістом метану 

МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ 

СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана 
1971 204 

 
МЕТАНОЛ МЕТАНОЛ 1230 319 

 
Метансульфокислота Метансульфокислота 2586 803 

 
МЕТАНСУЛЬФОНІЛХЛОРИД МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 3246 624 

 
Метил -(2-ціанетил)-дихлорсилан Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан 2987 817 

2- Метил -2-бутен 2- Метил-2-бутен 2460 див. 2- МЕТИЛБУТЕН-2 

2- МЕТИЛ -2-ГЕПТАНТІОЛ 2- МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ 3023 609 

 
МЕТИЛ -2-ХЛОРПРОПІОНАТ МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 2933 327 

2- МЕТИЛ -5-ЕТИЛПІРИДИН 2- МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН 2300 608 

 
Метил бромистий Метил бромистый 1062 

див. МЕТИЛБРОМІД, що містить 

хлорпікрину не більше 2 % 

 
Метил хлористий Метил хлористый 1063 

див. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) 

 
Метил ціанистий Метил цианистый 1648 див. АЦЕТОНІТРИЛ 

 
МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1919 306 

 
МЕТИЛАЛІЛХЛОРИД МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД 2554 312 

 
МЕТИЛАЛЬ МЕТИЛАЛЬ 1234 305 

 
МЕТИЛАМІЛАЦЕТАТ МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ 1233 316 

 
МЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 1061 208 

 
МЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 1235 303 

N- МЕТИЛАНІЛІН N- МЕТИЛАНИЛИН 2294 608 

 
МЕТИЛАЦЕТАТ МЕТИЛАЦЕТАТ 1231 306 

 

МЕТИЛАЦЕТИЛЕНУ Й ПРОПАДІЄНУ 

СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА, така як суміш Р1 

або суміш Р2 

МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА 

СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как 

смесь Р1 или смесь Р2 

1060 206 

 
Метилацетоацетат Метилацетоацетат 3272 306 
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Метилбензолсульфат Метилбензосульфат 3265 803 

 
МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 2643 606 

 

МЕТИЛБРОМІД, що містить не більше 2 % 

хлорпікрину 

МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2 % 

хлорпикрина 
1062 209 

 

МЕТИЛБРОМІДУ Й ЕТИЛЕНДИБРОМІДУ 

СУМІШ РІДКА 

МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА 

СМЕСЬ ЖИДКАЯ 
1647 605 

2- МЕТИЛБУТАНАЛЬ 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ 3371 305 

3- МЕТИЛБУТАНОН-2 3- МЕТИЛБУТАНОН-2 2397 307 

2- МЕТИЛБУТЕН-1 2- МЕТИЛБУТЕН-1 2459 301 

3- МЕТИЛБУТЕН-1 3- МЕТИЛБУТЕН-1 2561 301 

2- МЕТИЛБУТЕН-2 2- МЕТИЛБУТЕН-2 2460 305 

N- МЕТИЛБУТИЛАМІН N- МЕТИЛБУТИЛАМИН 2945 311 

 
МЕТИЛБУТИРАТ МЕТИЛБУТИРАТ 1237 306 

 
Метилвалерат Метилвалерат 3272 306 

 
Метилвінілдихлорсилан Метилвинилдихлорсилан 2985 321 

 
МЕТИЛВІНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

МЕТИЛВИНИЛКЕТОН 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1251 650 

 
Позицію виключено 

   
5- МЕТИЛГЕКСАНОН-2 5- МЕТИЛГЕКСАНОН-2 2302 316 

 
МЕТИЛГІДРАЗИН МЕТИЛГИДРАЗИН 1244 648 

 
Метилглікольацетат Метилгликольацетат 1189 

див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ Й КИСЛОТИ 

ОЦТОВОЇ 

 
Метилдифенілхлорсилан Метилдифенилхлорсилан 2987 817 

 
МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ 2299 606 

 
МЕТИЛДИХЛОРСІЛАН МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 1242 431 

 
Позицію виключено 

   

 
Метиленхлорид Метиленхлорид 1593 див. ДИХЛОРМЕТАН 

 
Метилетилкетон Метилэтилкетон 1193 

див. ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН 

(МЕТИЛЕТИЛКЕТОН) 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

526   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

 

Метилетилкетону пероксид з концентрацією не 

більше 45 % у розчині, що містить не більше 10 

% активного кисню 

Метилэтилкетона пероксид концентрации не 

более 45 % в растворе, содержащем не более 10 

% активного кислорода 

3105 506 

 
МЕТИЛІЗОБУТИЛКАРБІНОЛ МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 2053 316 

 
МЕТИЛІЗОБУТИЛКЕТОН МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН 1245 307 

 
МЕТИЛІЗОВАЛЕРАТ МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ 2400 306 

 

МЕТИЛІЗОПРОПЕНІЛКЕТОН 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1246 307 

 
Метилізопропілбензоли Метилизопропилбензолы 2046 див. ЦИМОЛИ 

 
МЕТИЛІЗОТІОЦІАНАТ МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ 2477 609 

 
МЕТИЛІЗОЦІАНАТ МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 2480 609 

 
МЕТИЛЙОДИД МЕТИЛИОДИД 2644 605 

 
Метиллактат Метиллактат 3272 306 

 

МЕТИЛМАГНІЙБРОМІД В ЕТИЛОВОМУ 

ЕФІРІ 

МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ 

ЭФИРЕ 
1928 407 

 
МЕТИЛМЕРКАПТАН МЕТИЛМЕРКАПТАН 1064 209 

3- Метилмеркаптопропіональдегід 3- Метилмеркаптопропиональдегид 2785 див. 4-ТІАПЕНТАНАЛЬ 

 

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1247 306 

4- МЕТИЛМОРФОЛІН (N-МЕТИЛМОРФОЛІН) 
4- МЕТИЛМОРФОЛИН (N-

МЕТИЛМОРФОЛИН) 
2535 311 

 
Метилнафталіни, рідка суміш ізомерів Метилнафталины, изомерная смесь жидкая 3082 906 

 
МЕТИЛНІТРИТ МЕТИЛНИТРИТ 2455 Перевезення заборонене 

 
МЕТИЛОРТОСИЛІКАТ МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 2606 607 

3- Метилпент-2-ен-4-ін-1-ол 3- Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол 2705 див. ПЕНТОЛ-1 

 
МЕТИЛПЕНТАДІЄН МЕТИЛПЕНТАДИЕН 2461 305 

4- Метилпентанол-2 4- Метилпентанол-2 2053 
див  МЕТИЛІЗОБУТИЛКАРБІНО

Л 

2- МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 2- МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 2560 316 

1- МЕТИЛПІПЕРИДИН 1- МЕТИЛПИПЕРИДИН 2399 311 

 
Метилпіридини Метилпиридины 2313 див. ПІКОЛІНИ 

 
Позицію виключено 
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МЕТИЛПРОПІЛКЕТОН МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН 1249 307 

 
МЕТИЛПРОПІОНАТ МЕТИЛПРОПИОНАТ 1248 306 

 
Метилстирол-альфа Метилстирол-альфа 2303 див. ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ 

 
МЕТИЛТЕТРАГІДРОФУРАН МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН 2536 306 

 
МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ 2533 606 

 
МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 1250 321 

 
МЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 2437 805 

 
МЕТИЛФОРМІАТ МЕТИЛФОРМИАТ 1243 301 

 

МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ 

R 41) 

МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 

R 41) 
2454 205 

2- МЕТИЛФУРАН 2- МЕТИЛФУРАН 2301 306 

 
МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 2295 647 

 

МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ 

R 40) 

МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 

R 40) 
1063 209 

 

МЕТИЛХЛОРИДУ Й МЕТИЛЕНХЛОРИДУ 

СУМІШ 

МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА 

СМЕСЬ 
1912 209 

 
Метилхлорметилдихлорсилан Метилхлорметилдихлорсилан 2985 321 

 
Метилхлороформ Метилхлороформ 2831 див. 1,1, 1-ТРИХЛОРЕТАН 

 
МЕТИЛХЛОРСИЛАН МЕТИЛХЛОРСИЛАН 2534 210 

 
МЕТИЛХЛОРФОРМІАТ МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 1238 611 

 
Метилцелозольв Метилцеллозольв 1188 

див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

 
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН 2296 305 

 
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛИ легкозаймисті 

МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ 

легковоспламеняющиеся 
2617 316 

 
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН 2297 316 

 
Позицію виключено 

   

 
МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 2298 305 

 
Метилціанид Метилцианид 1648 див. АЦЕТОНІТРИЛ 

 
Метильний лак Метильный лак 1263 305 

 
Метіонін кормовий Метионин кормовой 1325 401 

1- МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 1- МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 3092 316 
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1- Метокси-2-пропілацетат 1- Метокси-2-пропилацетат 3272 306 

4- МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 4- МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 2293 316 

2- Метоксиетанол 2- Метоксиэтанол 1188 
див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЯ 

 
Метоксиетанол Метоксиэтанол 1188 

див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

 
МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ 2605 609 

 
Міді (II) бромід Меди (II) бромид 1759 822 

 
Міді (II) нітрат водний розчин, неокислюючий Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий 3082 906 

 
Міді (II) оксихлорид Меди (II) оксихлорид 2775 613 

 
Міді (II) сульфат Меди (II) сульфат 3077 906 

 
Міді (II) хлорид, водний розчин Меди (II) хлорид, водный раствор 3082 906 

 
Міді (II) хлорид, водний розчин, корозійний 

Меди (II) хлорид, водный раствор, 

коррозионный 
3264 816 

 
МІДІ (III) ХЛОРАТ МЕДИ (III) ХЛОРАТ 2721 501 

 
МІДІ АРСЕНІТ МЕДИ АРСЕНИТ 1586 603 

 
МІДІ АЦЕТОАРСЕНІТ МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ 1585 603 

 
Міді дихромат Меди дихромат 3087 503 

 
МІДІ ХЛОРИД МЕДИ ХЛОРИД 2802 806 

 
МІДІ ЦІАНІД МЕДИ ЦИАНИД 1587 619 

 
Мідь двохромовокисла Медь двухромовокислая 3087 див. Міді дихромат 

 
Мідь хлориста Медь хлористая 2802 див. МІДІ ХЛОРИД 

 
МІДЬЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 1761 807 

 
Мізорит Мизорит 2212 див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ 

 

МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ 

або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ 

МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ 

3245 906 

 

МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ 

або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ, в 

охолодженому рідкому азоті 

МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в 

охлажденном жидком азоте 

3245 906 

 
МІНИ з розривним зарядом МИНЫ с разрывным зарядом 0138 134 
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МІНИ з розривним зарядом МИНЫ с разрывным зарядом 0136 152 

 
МІНИ з розривним зарядом МИНЫ с разрывным зарядом 0137 152 

 
Модифікатор ЖКС Модификатор ЖКС 1992 319 

 
Позицію виключено 

   

 
Модифікатори легкозаймисті тверді 

Модификаторы легковоспламеняющиеся 

твердые 
1325 401 

 
МОЛІБДЕНУ ПЕНТАХЛОРИД МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД 2508 806 

 
Моноалкілфеноли Моноалкилфенолы 3082 906 

 
Моноетаноламін Моноэтаноламин 2491 

див. ЕТАНОЛАМІН або 

ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН 

 
Моноетиламін Моноэтиламин 2270 

див. ЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН з масовою часткою 

етиламину не менше 50 %, але не 

більше 70 % 

 
Моноетиламін, безводний Моноэтиламин, безводный 1036 див. ЕТИЛАМІН 

 
Моноетиланілін Моноэтиланилин 2272 див.N-ЕТИЛАНІЛІН 

 
Моноізопропіламін Моноизопропиламин 1221 див. ІЗОПРОПІЛАМІН 

 
Мономери фурфурольно-ацетонові ФА й ФАМ 

Мономеры фурфурольно-ацетоновые ФА и 

ФАМ 
2810 615 

 
Монометиламін, безводний Монометиламин, безводный 1061 див. МЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 

 
Монометиламін, водяні розчини Монометиламин, водные растворы 1235 

див. МЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН 

 
Позицію виключено 

   

 
Монохлорацетонітрил Монохлорацетонитрил 2668 див. ХЛОРАЦЕТОНІТРИЛ 

 
МОРФОЛІН МОРФОЛИН 2054 807 

 
МУКА КРИЛЬОВА МУКА КРИЛЕВАЯ 3497 405 

 
н-Аміламін н-Амиламин 1106 див. АМІЛАМІН 

 
н-Амілен н-Амилен 1108 див.1- ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН) 

 
н-АМІЛМЕТИЛКЕТОН н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН 1110 316 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 
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НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 24 

%, але не більше 70 % спирту за об'ємом 

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 

24 %, но не более 70 % спирта по объему 
3065 308 

 

НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 70 % 

спирту за об'ємом 

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 

70 % спирта по объему 
3065 308 

 
Позицію виключено 

   

 
НАСТОЙКИ МЕДИЧНІ НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ 1293 328 

 
Натр їдкий Натр едкий 1823 

див. НАТРІЮ ГІДРОКСИД 

ТВЕРДИЙ 

 
НАТРІЙ НАТРИЙ 1428 409 

 
Натрій азотистокислий Натрий азотистокислый 1500 див. НАТРІЮ НІТРИТ 

 
Натрій азотнокислий Натрий азотнокислый 1498 див. НАТРІЮ НІТРАТ 

 
Натрій арсенистокислий Натрий мышьяковистокислый 2027 див. НАТРІЮ АРСЕНІТ ТВЕРДИЙ 

 
Натрій бромнуватокислий Натрий бромноватокислый 1494 див. НАТРІЮ БРОМАТ 

 
Натрій двохромовокислий Натрий двухромовокислый 3288 див. Натрію дихромат 

 
Натрій марганцевокислий Натрий марганцевокислый 1503 див. НАТРІЮ ПЕРМАНГАНАТ 

 
Натрій монохлороцетовий Натрий монохлоруксусный 2659 див. НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ 

 
Натрій мыш'яковокислий Натрий мышьяковокислый 1685 див. НАТРІЮ АРСЕНАТ 

 
Натрій надсірчанокислий Натрий надсернокислый 1505 див. НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

 
Натрій силікатнофтористий Натрий кремнефтористый 2674 див. НАТРІЮ ФТОРСИЛІКАТ 

 
Натрій фосфористий Натрий фосфористый 1432 див. НАТРІЮ ФОСФІД 

 
Натрій фтористий Натрий фтористый 1690 

див. НАТРІЮ ФТОРИД, 

ТВЕРДИЙ 

 
Натрій хлористокислий Натрий хлористокислый 1496 див. НАТРІЮ ХЛОРИТ 

 
Натрій хлорнуватокислий Натрий хлорноватокислый 1495 див. НАТРІЮ ХЛОРАТ 

 
Натрій хромовокислий Натрий хромовокислый 3077 див. Натрію хромат 

 
Натрію N, N-диметилдитіокарбамат Натрия N, N-диметилдитиокарбамат 3077 906 

 

Натрію N, N-диметилдитіокарбамат, водний 

розчин 

Натрия N, N-диметилдитиокарбамат, водный 

раствор 
3082 906 

 
НАТРІЮ АЗИД НАТРИЯ АЗИД 1687 619 

 
НАТРІЮ АЛЮМІНАТ ТВЕРДИЙ НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ 2812 Не підпадає під дію Правил 

 
НАТРІЮ АЛЮМІНАТУ РОЗЧИН НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР 1819 809 

 
НАТРІЮ АЛЮМОГІДРИД НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД 2835 409 
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Натрію амід Натрия амид 1390 421 

 
НАТРІЮ АРСАНІЛАТ НАТРИЯ АРСАНИЛАТ 2473 626 

 
НАТРІЮ АРСЕНАТ НАТРИЯ АРСЕНАТ 1685 603 

 
НАТРІЮ АРСЕНІТ ТВЕРДИЙ НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ 2027 603 

 
НАТРІЮ АРСЕНІТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 1686 622 

 
Натрію бісульфіт, розчин Натрия бисульфит, раствор 2693 

див. БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

 
НАТРІЮ БОРГІДРИД НАТРИЯ БОРГИДРИД 1426 409 

 

НАТРІЮ БОРГІДРИДУ І НАТРІЮ 

ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН з масовою часткою 

боргідриду натрію не більше 12 % та масовою 

часткою гідроксиду натрію не більше 40 % 

НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ 

ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей 

боргидрида натрия не более 12 % и массовой 

долей гидроксида натрия не более 40 % 

3320 809 

 
НАТРІЮ БРОМАТ НАТРИЯ БРОМАТ 1494 501 

 
Натрію гексофторалюмінат Натрия гексофторалюминат 3077 906 

 
НАТРІЮ ГІДРИД НАТРИЯ ГИДРИД 1427 409 

 
НАТРІЮ ГІДРОДИФТОРИД НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД 2439 806 

 
НАТРІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 

 

1823 

808 

 
НАТРІЮ ГІДРОКСИДА РОЗЧИН НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 1824 809 

 

НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД ГІДРАТОВАНИЙ, 

що містить не менше 25 % кристалізаційної 

води 

НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД 

ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 

25 % кристаллизационной воды 

2949 808 

 
Натрію гідросульфід, водний розчин Натрия гидросульфид, водный раствор 3266 818 

 

НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД, що містить менше 

25 % кристалізаційної води 

НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 

25 % кристаллизационной воды 
2318 405 

 
Натрію гідросульфіт Натрия гидросульфит 1384 

див. НАТРІЮ ДИТІОНІТ 

(НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

 
Натрію гіпохлориту розчин Натрия гипохлорита раствор 1791 816 

 
Позицію виключено 
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НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛАТ 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не 

менше 10 % 

НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, 

УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не 

менее 10 % 

3369 404 

 

НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не 

менше 15 % 

НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ 

УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не 

менее 15 % 

1348 404 

 

НАТРІЮ ДИТІОНІТ (НАТРІЮ 

ГІДРОСУЛЬФІТ) 

НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ 

ГИДРОСУЛЬФИТ) 
1384 405 

 
Натрію дихромат Натрия дихромат 3288 630 

 
НАТРІЮ КАКОДИЛАТ НАТРИЯ КАКОДИЛАТ 1688 603 

 
НАТРІЮ КАРБОНАТУ ПЕРОКСИГІДРАТ НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ 3378 501 

 
НАТРІЮ КУПРОЦІАНІД ТВЕРДИЙ НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ 2316 619 

 
НАТРІЮ КУПРОЦІАНІДА РОЗЧИН НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР 2317 622 

 
НАТРІЮ МЕТИЛАТ НАТРИЯ МЕТИЛАТ 1431 406 

 
НАТРІЮ МЕТИЛАТА РОЗЧИН у спирті НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте 1289 319 

 
НАТРІЮ НІТРАТ НАТРИЯ НИТРАТ 1498 501 

 

Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією 

менше 40 % (за масою) 

Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 

менее 40 % (по массе) 
3287 630 

 

НАТРІЮ НІТРАТУ Й КАЛІЮ НІТРАТУ 

СУМІШ 

НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА 

СМЕСЬ 
1499 501 

 
НАТРІЮ НІТРИТ НАТРИЯ НИТРИТ 1500 503 

 

Натрію нітрит - водний розчин з концентрацією 

40 % 

Натрия нітрит - водный раствор с концентрацией 

40 % 
3082 906 

 
Натрію окис Натрия окись 1825 див. НАТРІЮ ОКСИД 

 
НАТРІЮ ОКСИД НАТРИЯ ОКСИД 1825 808 

 
НАТРІЮ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ 2567 620 

 
НАТРІЮ ПЕРМАНГАНАТ НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 1503 501 

 
НАТРІЮ ПЕРОКСИД НАТРИЯ ПЕРОКСИД 1504 509 

 
НАТРІЮ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНИЙ НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ 3247 501 

 
Натрію пероксодисульфат Натрия пероксодисульфат 1505 див. НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

 
НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 1505 501 

 
НАТРІЮ ПЕРХЛОРАТ НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ 1502 501 
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НАТРІЮ ПІКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 20 % 

НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 20 % 
1349 404 

 
Натрію селіконата водний розчин Натрия селиконата водный раствор 1760 823 

 
Позицію виключено 

   

 
Натрію сплави Натрия сплавы 2813 421 

 

НАТРІЮ СУЛЬФІД БЕЗВОДНИЙ або НАТРІЮ 

СУЛЬФІД із частокою кристалізаційної води 

менше 30 % 

НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или 

НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей 

кристаллизационной воды менее 30 % 

1385 409 

 
Натрію сульфід, водний розчин Натрия сульфид, водный раствор 3266 818 

 

НАТРІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з 

масовою часткою кристилізаційної води не 

менше 30 % 

НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, 

содержащий не менее 30 % кристаллизационной 

воды 

1849 808 

 
Натрію сульфогідрат, розчин Натрия сульфогидрат, раствор 2922 833 

 
НАТРІЮ СУПЕРОКСИД НАТРИЯ СУПЕРОКСИД 2547 509 

 
Натрію тіосульфат Натрия тиосульфат - 

До небезпечних вантажів не 

належить 

 
НАТРІЮ ТРИОКСОСИЛІКАТ НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ 3253 808 

 
Позицію виключено 

   

 
НАТРІЮ ФОСФІД НАТРИЯ ФОСФИД 1432 408 

 
НАТРІЮ ФТОРАЦЕТАТ НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ 2629 620 

 
НАТРІЮ ФТОРИД, ТВЕРДИЙ НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 1690 603 

 
НАТРІЮ ФТОРИДА РОЗЧИН НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 3415 630 

 
НАТРІЮ ФТОРСИЛІКАТ НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ 2674 619 

 
НАТРІЮ ХЛОРАТ НАТРИЯ ХЛОРАТ 1495 501 

 
НАТРІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 2428 505 

 
НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ 2659 620 

 
НАТРІЮ ХЛОРИТ НАТРИЯ ХЛОРИТ 1496 501 

 
Натрію хромат Натрия хромат 3077 906 

 
НАТРІЮ ЦІАНІД, ТВЕРДИЙ НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 1689 619 

 
НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 3414 630 

 
НАТРІЮ-АМОНІЮ ВАНАДАТ НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ 2863 603 

 
Нафта Нафта 1993 328 
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НАФТА СИРА НЕФТЬ СЫРАЯ 1267 315 

 

НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C більше 110 

кПа) 

НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50° C 

более 110 кПа) 
1267 315 

 

НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C не більше 

110 кПа) 

НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50° C не 

более 110 кПа) 
1267 315 

 

НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ТОКСИЧНА 

НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

ТОКСИЧНАЯ 

3494 337 

 
НАФТАЛІН РОЗПЛАВЛЕНИЙ НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ 2304 402 

 

НАФТАЛІН СИРИЙ або НАФТАЛІН 

ОЧИЩЕНИЙ 

НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН 

ОЧИЩЕННЫЙ 
1334 402 

 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К., або 

НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. 

НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или 

НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 
1268 328 

 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К., або 

НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° 

C більше 110 кПа) 

НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или 

НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров 

при 50° C более 110 кПа) 

1268 328 

 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К., або 

НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° 

C не більше 110 кПа) 

НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или 

НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров 

при 50° C не более 110 кПа) 

1268 328 

 
Нафтил Нафтил 1863 

305 див. Топливо авіаційне для 

турбинних двигунів 

 
Нафтилкарбамід Нафтилкарбамид 1652 див. НАФТИЛСЕЧОВИНА 

 
НАФТИЛСЕЧОВИНА НАФТИЛМОЧЕВИНА 1652 608 

 
НАФТИЛТІОСЕЧОВИНА НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА 1651 612 

 
Нафтоксол-7С Нафтоксол-7С 1760 823 

2- Нафтол, технічний 2-Нафтол, технический 3077 906 

 
н-БУТИЛАМІН н-БУТИЛАМИН 1125 311 

 
н-Бутилбромід н-Бутилбромид 1126 див. 1-БРОМБУТАН 

 
н-Бутилбутират н-Бутилбутират 3272 306 

 
н-БУТИЛІЗОЦІАНАТ н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 2485 609 

 
н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2227 316 
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н-Бутилпропіонат н- Бутилпропионат 1914 див. БУТИЛПРОПІОНАТИ 

 
н-БУТИЛФОРМІАТ н- БУТИЛФОРМИАТ 1128 306 

 
н-БУТИЛХЛОРФОРМІАТ н- БУТИЛХЛОРФОРМИАТ 2743 611 

 
н-ГЕПТАЛЬДЕГІД н- ГЕПТАЛЬДЕГИД 3056 316 

 
н-ГЕПТЕН н- ГЕПТЕН 2278 305 

 
н-ДЕКАН н- ДЕКАН 2247 315 

 
Негашене вапно Негашенная известь 1910 див. Кальцію оксид 

 
Немагон Немагон 2872 див. ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ 

 
НЕОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1913 201 

 
НЕОН СТИСНЕНИЙ НЕОН СЖАТЫЙ 1065 201 

 
Нефрас С-150/200 Нефрас С-150/200 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Нефтенол НЗ Нефтенол НЗ 1993 328 

 
Нікель азотистокислий Никель азотистокислый 2726 див. НІКЕЛЮ (II) НІТРИТ 

 
Нікель азотнокислий Никель азотнокислый 2725 див. НІКЕЛЮ (II) НІТРАТ 

 
НІКЕЛЮ (II) НІТРАТ НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ 2725 501 

 
НІКЕЛЮ (II) НІТРИТ НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ 2726 501 

 
НІКЕЛЮ КАРБОНІЛ НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ 1259 647 

 
НІКЕЛЮ ЦІАНІД НИКЕЛЯ ЦИАНИД 1653 619 

 
НІКОТИН НИКОТИН 1654 620 

 

НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД РІДКИЙ або 

НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИДУ РОЗЧИН 

НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ЖИДКИЙ или 

НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 
1656 622 

 
НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД ТВЕРДИЙ НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ 3444 620 

 
НІКОТИНУ САЛІЦИЛАТ НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ 1657 620 

 

НІКОТИНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К., або 

НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ РІДКИЙ, Н.З.К. 

НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., 

или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 
3144 622 

 

НІКОТИНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К., або 

НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ ТВЕРДИЙ, Н.З.К. 

НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., 

или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, 

Н.У.К. 

1655 620 

 
НІКОТИНУ СУЛЬФАТ ТВЕРДИЙ НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ 3445 620 

 
НІКОТИНУ СУЛЬФАТУ РОЗЧИН НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР 1658 622 

 
НІКОТИНУ ТАРТРАТ НИКОТИНА ТАРТРАТ 1659 620 
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Позицію виключено 

   

 
НІТРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 1477 501 

 

НІТРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, Н.У.К. 
3218 510 

 
Нітрил акрилової кислоти Нитрил акриловой кислоты 1093 

див. АКРИЛОНІТРИЛ 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

 

НІТРИЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, 

Н.З.К. 

НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 

ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 
3273 333 

 

НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К. 

НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 
3275 649 

 
НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К. НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 3439 632 

 
НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 3276 632 

 
НІТРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 2627 501 

 

НІТРИТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, Н.У.К. 
3219 510 

3- НІТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД 3- НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД 2307 608 

 
Нітроамінофенол Нитроаминофенол 3077 див. 4- Аміно-2-нітрофенол 

 
НІТРОАНІЗОЛИ РІДКІ НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ 2730 616 

 
НІТРОАНІЗОЛИ ТВЕРДІ НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3458 616 

 
НІТРОАНІЛІНИ (о-, м-, п-) НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) 1661 608 

 
НІТРОБЕНЗОЛ НИТРОБЕНЗОЛ 1662 608 

 
НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ РІДКІ НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ 2306 608 

 
НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ ТВЕРДІ НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ 3431 608 

 
НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ РІДКІ НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 2732 608 

 
НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3459 608 

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВОЇ РОЗЧИН із 

часток нітрогліцерину не більше 1 % 

НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР 

с долей нитроглицерина не более 1 % 
1204 308 

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВОЇ РОЗЧИН, що 

містить більше 1 %, але не більше 5 % 

нітрогліцерину 

НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, 

содержащий более 1 %, но не более 5 % 

нитроглицерина 

3064 308 
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НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К., з масовою часткою 

нітрогліцерину не більше 30 % 

НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с 

массовой долей нитроглицерина не более 30 % 

3343 311 

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К., з 

масовою часткою нітрогліцерину не більше 30 

% 

НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, 

Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не 

более 30 % 

3357 311 

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К., з 

масовою часткою нітрогліцерину більше 2 %, 

але не більше 10 % 

НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, 

Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 

2 %, но не более 10 % 

3319 404 

 

НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 20 % 

НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) 

УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не 

менее 20 % 

1336 404 

 
НІТРОЕТАН НИТРОЭТАН 2842 326 

 
НІТРОЗИЛХЛОРИД НИТРОЗИЛХЛОРИД 1069 203 

 
НІТРОКРЕЗОЛИ РІДКІ НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 3434 608 

 
НІТРОКРЕЗОЛИ ТВЕРДІ НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 2446 608 

 

НІТРОКРОХМАЛЬ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 20 % 

НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 20 % 
1337 404 

 
НІТРОКСИЛОЛИ РІДКІ НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 1665 608 

 
НІТРОКСИЛОЛИ ТВЕРДІ НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3447 608 

 
НІТРОМЕТАН НИТРОМЕТАН 1261 310 

 
НІТРОНАФТАЛІН НИТРОНАФТАЛИН 2538 404 

 
НІТРОПРОПАНИ НИТРОПРОПАНЫ 2608 326 

 
НІТРОТОЛУІДИНИ (МОНО-) НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) 2660 608 

 
НІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 1664 608 

 
НІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3446 608 

 
Нітрофарби, нітролаки, нітроемалі Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали 1263 305 

 
НІТРОФЕНОЛИ (о-, м-, п-) НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 1663 616 

 
Нітрохлоранілін Нитрохлоранилин 2237 див. ХЛОРНІТРОАНІЛІНИ 
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Нітрохлорбензоли Нитрохлорбензолы 1578 

див. ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ 

ТВЕРДІ 

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА ПРОСОЧЕНА з масовою 

часткою спирту не менше 25 % 

НИТРОЦЕЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с 

массовой частицей спирта не меньше чем 25 % 
0342 109 

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ 

ПІГМЕНТУ з масовою часткою азоту не більше 

12,6 % на суху масу - СУМІШ З або БЕЗ 

ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ з масовою 

часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу 

або СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СМЕСЬ С или БЕЗ 

ПИГМЕНТА с массовой долей азота не более 

12,6 % на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ 

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА с 

массовой долей азота не более 12,6 % на сухую 

массу или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 

2557 402 

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ ВОДУ (з 

масовою часткою води не менше 25 %) 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ 

(с массовой долей воды не менее 25 %) 
2555 402 

 

Нітроцелюлоза, що містить не менше 18 % 

пластифікатора за масою та не більше 12,6 % 

азоту на суху масу (з пігментом або без) 

Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18 % 

пластификатора по массе и не более 12,6 % азота 

на сухую массу (с пигментом или без) 

2557 

див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ 

З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою 

часткою азоту не більше 12,6 % на 

суху масу - СУМІШ З або БЕЗ 

ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ 

з масовою часткою азоту не більше 

12,6 % на суху масу або СУМІШ З 

або БЕЗ ПІГМЕНТУ 

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ СПИРТ (з 

масовою часткою спирту не менше 25 % і азоту 

не більше 12,6 % на суху масу) 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ 

(с массовой долей спирта не менее 25 % и азота 

не более 12,6 % на сухую массу) 

2556 402 

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 

12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % 

нітроцелюлози (тиск пар при 50° C більше 110 

кПа) 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий 

не более 12,6 % азота (на сухую массу) и не 

более 55 % нитроцеллюлозы (давление паров 

при 50° C более 110 кПа) 

2059 328 

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 

12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % 

нітроцелюлози (тиск пар при 50° C не більше 

110 кПа) 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий 

не более 12,6 % азота (на сухую массу) и не 

более 55 % нитроцеллюлозы (давление паров 

при 50° C не более 110 кПа) 

2059 328 
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НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 

12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % 

нітроцелюлози 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий 

не более 12,6 % азота (на сухую массу) и не 

более 55 % нитроцеллюлозы 

2059 328 

 
НОНАНИ НОНАНЫ 1920 315 

 
НОНІЛТРИХЛОРСИЛАН НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН 1799 805 

2, 5- Норборнадієн стабілізований 2,5- Норборнадиен стабилизированный 2251 

див. 

ДИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТАДІЄН-2,5 

 СТАБІЛІЗОВАНИЙ (2,5-

НОРБОРНАДІЄН 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ) 

 
н-Пентан н- Пентан 1265 див. ПЕНТАНИ РІДКІ 

 

н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПІЛОВИЙ, 

НОРМАЛЬНИЙ) 

н- ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, 

НОРМАЛЬНЫЙ) 
1274 307 

 
н-Пропіламін н- Пропиламин 1277 див. ПРОПІЛАМІН 

 
н-ПРОПІЛАЦЕТАТ н- ПРОПИЛАЦЕТАТ 1276 306 

 
н-ПРОПІЛБЕНЗОЛ н- ПРОПИЛБЕНЗОЛ 2364 317 

 
н-ПРОПІЛІЗОЦІАНАТ н- ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 2482 609 

 
н-ПРОПІЛНІТРАТ н- ПРОПИЛНИТРАТ 1865 310 

 
н-ПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ н- ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 2740 611 

 
о- Ксилол о- Ксилол 1307 див. КСИЛОЛИ 

 
ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА 

ЕДИНИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 

ФУМИГОВАННАЯ 
3359 909 

 
о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ о- ДИХЛОРБЕНЗОЛ 1591 608 

 
Одорант СПМ Одорант СПМ 3336 332 

 
Окис етилену Окись этилена 1040 див. ЕТИЛЕНУ ОКСИД 

 
Окис мезитила Окись мезитила 1229 див. МЕЗИТИЛОКСИД 

 
Окис пропілену, стабілізований Окись пропилена, стабилизированная 1280 див. ПРОПІЛЕНОКСИД 

 
Оксаноли Оксанолы 3082 906 

 
Оксид Оксид 3157 220 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 
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Оксифос Б Оксифос Б 3082 

див. Калієві солі ди-

(алкілполіетиленгліколевого) ефіру 

фосфорної кислоти 

 
Оксихлор Оксихлор 2922 833 

 
ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 1800 805 

 
ОКТАДІЄН ОКТАДИЕН 2309 305 

 
ОКТАНИ ОКТАНЫ 1262 305 

 
Октанол-2 Октанол-2 1987 331 

 

ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1318) 

ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) 
2422 201 

 

ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 218) 

ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) 
2424 201 

 

ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ RC 318) 

ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 
1976 201 

 
Позицію виключено 

   

 
ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 1801 805 

 
Позицію виключено 

   

 
Олеум Олеум 1831 

див. КИСЛОТА СІРЧАНА 

ДИМЛЯЧА 

 
Олігоетоксисиланів суміш гомогенна Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная 1292 315 

 
Позицію виключено 

   

 
Оліфа Олифа 1263 305 

 
Олова (II) хлорид Олова (II) хлорид 3260 815 

 
Олова арсенід Олова арсенид 1557 630 

 
Олова дихлорид Олова дихлорид 3260 див. Олова (II) хлорид 

 
ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 1827 801 

 
ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГІДРАТ ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ 2440 806 

 
ОЛОВА ФОСФІД ОЛОВА ФОСФИД 1433 408 

 
Олово миш'яковисте Олово мышьяковистое 1557 див. Олова арсеніт 

 
Олово хлористе Олово хлористое 3260 див. Олова (II) хлорид 

 
Олово чотирихлористе Олово четыреххлористое 1827 

див. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД 

БЕЗВОДНИЙ 
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Омега - бромацетофенон Омега - бромацетофенон 2645 див. ФЕНАЦИЛБРОМІД 

 
Ортотолуїдини Ортотолуидины 1708 див. ТОЛУІДИНИ РІДКІ 

 
Ортохлортолуол Ортохлортолуол 2238 див. ХЛОРТОЛУОЛИ 

 
ОСМІЮ ТЕТРАОКСИД ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД 2471 603 

 
Основи піридинові важкі Пиридиновые основания тяжелые 2922 833 

 
Основи піридинові важкі кам'яновугільні 

Основания пиридиновые тяжелые 

каменноугольные 
2922 833 

 
Основи піридинові легкі Пиридиновые основания легкие 2924 319 

 
Позицію виключено 

   

 
Очеси бавовняні Очесы хлопчатобумажные 3360 Не підпадає під дію Правил 

 
Пакля Пакля 3360 Не підпадає під дію Правил 

 

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ 

ДВИГУНІВ 

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ 

ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
1863 305 

 

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ 

ДВИГУНІВ 

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ 

ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
1863 305 

 

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ 

ДВИГУНІВ (тиск парів при 50° C більше 110 

кПа) 

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ 

ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров 

при 50° C более 110 кПа) 

1863 305 

 

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ 

ДВИГУНІВ (тиск парів при 50° C не більше 110 

кПа) 

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ 

ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров 

при 50° C не более 110 кПа) 

1863 305 

 
Паливо дизельне, відпрацьоване Топливо дизельное, отработанное 1202 

ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО 

ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ 

ЛЕГКЕ 

 
Паливо дизельне, відпрацьоване Топливо дизельное, отработанное 1202 

див. ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО 

ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ 

ЛЕГКЕ (температура спалаху не 

більше 61° C) 

 

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що відповідає стандарту 

EN 590:2004 або ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО 

ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з температурою спалаху, 

вказаною у стандарті EN 590:2004 

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее 

стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или 

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой 

вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 

1202 315 
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Паливо для реактивних двигунів Топливо для реактивных двигателей 1863 

див. ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ 

ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ 

 
Паливо еталонне Топливо эталонное 1268 315 

 
Паливо котельне для енергетичних цілей Топливо котельное для енергетических целей 3082 

див. РЕЧОВИНА РІДКА, 

НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 

 
Позицію виключено 

   

 
Паливо моторні з ароматичною присадкою Топливо моторное с ароматической присадкой 1203 

див. БЕНЗИН МОТОРНИЙ або 

ГАЗОЛІН, або ПЕТРОЛ 

 
Позицію виключено 

   

 
Паливо пічне нафтовуглехімічне Топливо печное нефтеуглехимическое 3082 906 

 
Паливо пічне побутове Топливо печное бытовое 1202 

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що 

відповідає стандарту EN 590:2004 

або ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО 

ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з температурою 

спалаху, вказаною у стандарті EN 

590:2004 

 
Паливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 1863 305 

 

ПАПІР, ОБРОБЛЕНИЙ НЕНАСИЧЕНИМИ 

МАСЛАМИ, не повністю висушений 

(включаючи папір копіювальну) 

БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ 

НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не 

полностью высушенная (включая бумагу 

копировальную) 

1379 405 

 
Параамінодифеніл Парааминодифенил 3077 див. п-Амінодифеніламін 

 
Позицію виключено 

   

 
ПАРАЛЬДЕГІД ПАРАЛЬДЕГИД 1264 316 

 
Парафін (C 10 - C 13) хлорований (рідкий) Парафин (C 10 - C 13)хлорированный (жидкий) 3082 906 

 
Парафін (C 10 - C 13) хлорований (твердий) Парафин (C 10 - C 13) хлорированный (твердый) 3077 906 

 
Парафін нафтовий рідкий, фракція C 10 - C 13 Парафин нефтяной жидкий, фракция C 10 - C 13 1268 328 

 
Парафін нафтовий рідкий, фракція C 13 Парафин нефтяной жидкий, фракция C 13 3082 906 

 
Парафін нафтовий рідкий, широка фракція Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция 3082 906 

 
ПАРАФОРМАЛЬДЕГІД ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД 2213 402 

 
Парахлорбензотрифторид Парахлорбензотрифторид 2234 див. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДИ 
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Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Паста суховальцована для нітроемалі Паста суховальцованная для нитроэмали 2557 402 

 
Пат перлинний Пат жемчужный 1993 328 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ 0381 105 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ 0275 106 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ 0276 121 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ 0323 121 

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ 

СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ 

СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ 

СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

0012 110 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным 

зарядом 
0005 139 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным 

зарядом 
0006 139 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

ПАТРОНЫ ДЛЯ О РУЖИЯ с разрывным 

зарядом 
0007 140 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным 

зарядом 
0321 140 

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або 

ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

ХОЛОСТІ 

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или 

ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

ХОЛОСТЫЕ 

0014 160 

 
ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН 0278 190 

 
ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ 0312 123 

 
ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ 0054 124 

 
п-Дихлорбензол п-Дихлорбензол 3077 906 

 
Пек кам'яновугільний електродний рідкий Пек каменноугольный электродный жидкий 3257 908 

 

Пек кам'яновугільний електродної марки B1 (V 

або V 1) 

Пек каменноугольный электродной марки B1 (V 

или V 1) 
3077 906 

 
Пек кам'яновугільний токсичний Пек каменноугольный ядовитый 2811 634 

 
Пек нафтовий токсичний Пек нефтяной ядовитый 2811 634 

 
Пек рідкий Пек жидкий 2810 615 
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Позицію виключено 

   

 
ПЕНТАБОРАН ПЕНТАБОРАН 1380 407 

 
Позицію виключено 

   

 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАНІТРАТ 

ЗВОЛОЖЕНИЙ 

(ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) з 

масовою часткою води не менше 25 % або 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ 

(ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) 

ДИСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою 

флегматизатора не менше 15 % 

ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАНИТРАТ 

УВЛАЖНЕННЫЙ 

(ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ, ПЕТН) с 

массовой долей воды не менее 25 % или 

ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ 

(ПЕНТАЭРИТРИТОЛТЕТРАНИТРАТ, ПЕТН) 

ДИСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой 

долей флегматизатора не меньше чем 15 % 

0150 112 

 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ з масовою 

часткою парафіну не менше 7 % 

ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНІТРАТ с массовой 

долей парафина не меньше чем 7 % 
0411 101 

 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТУ 

(ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТУ; ПЕТН) 

СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, 

Н.З.К. з масовою часткою ПЕТН більше 10 %, 

але не більше 20 % 

ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА 

(ПЕНТАЭРИТРИТОЛТЕТРАНИТРАТА; ПЭТН) 

СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ 

ТВЕРДАЯ, Н.У.К. с массовой долей ПЭТН более 

10 %, но не более 20 % 

3344 404 

 
ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 2286 315 

 
Пентан Пентан 1265 див. ПЕНТАНИ РІДКІ 

 
ПЕНТАНДІОН-2,4 ПЕНТАНДИОН-2,4 2310 320 

 
ПЕНТАНИ рідкі ПЕНТАНЫ жидкие 1265 301 

 
ПЕНТАНОЛИ ПЕНТАНОЛЫ 1105 306 

 
Пентанон-2 Пентанон-2 1249 див. МЕТИЛПРОПІЛКЕТОН 

 

ПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 125) 

ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) 
3220 201 

 
ПЕНТАХЛОРЕТАН ПЕНТАХЛОРЭТАН 1669 605 

 
ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 3155 616 

1- ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН) 1- ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 1108 301 

 
Пентен-1 Пентен-1 1108 див. 1-1- ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН) 

4- Пентенол 4- Пентенол 1993 328 

 
ПЕНТОЛ-1 ПЕНТОЛ-1 2705 803 

 
Пенька чесана Пенька чесаная 1325 401 
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ПЕРМАНГАНАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, 

Н.У.К. 
1482 501 

 

ПЕРМАНГАНАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ 

ВОДЯНИХ РОЗЧИН, Н.З.К. 

ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 
3214 510 

 
ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B РІДКИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B 

ЖИДКИЙ 
3101 506 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B РІДКИЙ З 

РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B 

ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3111 Перевезення заборонене 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B 

ТВЕРДИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B 

ТВЕРДЫЙ 
3102 506 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B 

ТВЕРДИЙ З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B 

ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3112 Перевезення заборонене 

 
ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C РІДКИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C 

ЖИДКИЙ 
3103 506 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C РІДКИЙ З 

РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C 

ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3113 Перевезення заборонене 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C 

ТВЕРДИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C 

ТВЕРДЫЙ 
3104 506 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C 

ТВЕРДИЙ З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C 

ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3114 Перевезення заборонене 

 
ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D РІДКИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D 

ЖИДКИЙ 
3105 506 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D РІДКИЙ З 

РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D 

ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3115 Перевезення заборонене 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D 

ТВЕРДИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D 

ТВЕРДЫЙ 
3106 506 
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ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D 

ТВЕРДИЙ З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D 

ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3116 Перевезення заборонене 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E РІДКИЙ З 

РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E 

ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3117 Перевезення заборонене 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E ТВЕРДИЙ 

З РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E 

ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3118 Перевезення заборонене 

 
ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F РІДКИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F 

ЖИДКИЙ 
3109 506 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F РІДКИЙ З 

РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F 

ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3119 Перевезення заборонене 

 
ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F ТВЕРДИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F 

ТВЕРДЫЙ 
3110 506 

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F ТВЕРДИЙ 

З РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F 

ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3120 Перевезення заборонене 

 
ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E РІДКИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E 

ЖИДКИЙ 
3107 506 

 
ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E ТВЕРДИЙ 

ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E 

ТВЕРДЫЙ 
3108 506 

 
ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 1483 509 

 
ПЕРСУЛЬФАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 3215 501 

 

ПЕРСУЛЬФАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 
3216 510 

 
ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 1481 501 

 

ПЕРХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 
3211 510 

 
Перхлоретан Перхлорэтан 1897 див. ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН 

 
ПЕРХЛОРИЛФТОРИД ПЕРХЛОРИЛФТОРИД 3083 203 

 
ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН 1670 612 
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ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ 

РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

2782 336 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
3016 604 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

3015 610 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2781 613 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ 

РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

3024 336 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
3026 604 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

3025 610 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
3027 613 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ 

РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ 

с температурой вспышки менее 23° C 

2780 336 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
3014 604 
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ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

3013 610 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2779 613 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ 

ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ 

с температурой вспышки менее 23° C 

3346 336 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ 

ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ 

3348 604 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ 

ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

с температурой вспышки не менее 23° C 

3347 610 

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ 

ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ 

ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ 

ЯДОВИТЫЙ 

3345 613 

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

2760 336 

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
2994 604 

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

2993 610 

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2759 613 
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ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ 

с температурой вспышки менее 23° C 

2776 336 

 

ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ 
3010 604 

 

ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

с температурой вспышки не менее 23° C 

3009 610 

 

ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ 

ЯДОВИТЫЙ 
2775 613 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ 

РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

2758 336 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
2992 604 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

2991 610 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2757 613 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ 

РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

3350 336 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
3352 604 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

3351 610 
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ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
3349 613 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ 

РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

2772 336 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
3006 604 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

3005 610 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2771 613 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ 

РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

2764 336 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
2998 604 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ 

РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

2997 610 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2763 613 

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ФОСФІДУ 

АЛЮМІНІЮ 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА 

АЛЮМИНИЯ 
3048 613 

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

2787 336 
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ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
3020 604 

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

3019 610 

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2786 613 

 

ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., з температурою спалаху 

менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки 

менее 23° C 

3021 336 

 

ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К., з температурою 

спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с 

температурой вспышки не менее 23° C 

2903 610 

 
ПЕСТИЦИД РІДКИЙ, ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 2902 604 

 

ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ 

с температурой вспышки менее 23° C 

2778 336 

 

ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ 
3012 604 

 

ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

с температурой вспышки не менее 23° C 

3011 610 

 

ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ 

ЯДОВИТЫЙ 
2777 613 

 
ПЕСТИЦИД ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 2588 613 

 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с 

температурой вспышки не менее 23° C 

3017 610 
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ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ 

ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23° 

C 

2784 336 

 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ 

ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 
3018 604 

 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ 

ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2783 613 

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ 
2996 604 

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

с температурой вспышки не менее 23° C 

2995 610 

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ 

с температурой вспышки менее 23° C 

2762 336 

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ 

ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
2761 613 

 
ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ 

ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ВЗРЫВЧАТЫЕ 
0193 123 

 
Пивалоїлхлорид Пивалоилхлорид 2438 

див. 

ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 

 
Пилоподавлювач Пылеподавитель 2810 615 

 

ПІГМЕНТИ ОРГАНІЧНІ, СХИЛЬНІ ДО 

САМОНАГРІВАННЯ 

ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ 
3313 405 

 
ПІДРИВНИК, ЩО НЕ ДЕТОНУЄ ПОДРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ 0101 106 

 
ПІКОЛІНИ ПИКОЛИНЫ 2313 311 

 
Пікрилхлорид зволожений Пикрилхлорид увлажненный 1354 

див. Тринітробензол зволожений 

не менше 30 % води по масі 

 
Пікрит Пикрит 1336 

див. НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 20 % 

 
Пінореагент Пенореагент 1993 328 
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Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
ПІПЕРАЗИН ПИПЕРАЗИН 2579 807 

 
ПІПЕРИДИН ПИПЕРИДИН 2401 807 

 
Піперилен Пиперилен 

 
див. 1,3 -Пентадієн 

 
ПІРИДИН ПИРИДИН 1282 311 

 
Піробензол Пиробензол 1268 328 

 
Піроконденсат гідростабілізований нафтовий 

Пироконденсат гидростабилизированный 

нефтяной 
1268 328 

 
ПІРОЛІДИН ПИРРОЛИДИН 1922 311 

 
ПІРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД 1817 803 

 
п-Ксилол п- Ксилол 1307 див. КСИЛОЛИ 

 
Позицію виключено 

   

 
Пластифікатор Дикаприлфталат Пластификатор Дикаприлфталат 2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 
Пластифікатор Діалкілфталат-789 Пластификатор Диалкилфталат-789 2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 

ПЛАСТМАСА НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ 

ОСНОВІ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

Н.З.К. 

ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ 

ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 
2006 405 

 
Пластфікатори фосфатні Пластфикаторы фосфатные 2810 615 

 
п-НІТРОЗОДИМЕТИЛАНІЛІН п- НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН 1369 405 

 
Поверхнево-активна добавка СПД Поверхностно-активная добавка СПД 2810 615 

 
ПОВІТРЯ ОХОЛОДЖЕНЕ РІДКЕ ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 1003 202 

 
ПОВІТРЯ СТИСНЕНЕ ВОЗДУХ СЖАТЫЙ 1002 201 

 
Полиетиленполіаміни Полиэтиленполиамины 2735 821 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

554   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

 
Поліізоціанати Полиизоцианаты 2206 632 

 

ПОЛІМЕР, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ, 

ГРАНУЛЬОВАНИЙ, що виділяє займисті пари 

ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ 

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий 

воспламеняющиеся пары 

2211 902 

 
Полімердистилят Полимердистиллят 1268 328 

 
Полімерні тампонажні матеріали АКОР Б-100 

Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-

100 
1993 

див. Матеріали полімерні АКОР Б-

100 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Поліур БТ Полиур БТ 2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Поліхлорбутан-80 Полихлорбутан-80 2761 613 

 
ПОЛІХЛОРДІФЕНІЛИ РІДКІ ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ 2315 904 

 
ПОЛІХЛОРДІФЕНІЛИ ТВЕРДІ ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ 3432 904 

 
Поліхлориди бензолу Полихлориды бензола 2810 615 

 
Полова Полова 1327 Не підпадає під дію Правил 

 
Порофор ЧХЗ-21 Порофор ЧХЗ-21 3242 див. АЗОДИКАРБОНАМІД 

 
Порофор ЧХЗ-5 Порофор ЧХЗ-5 3224 415 

 
Порофор ЧХЗ-57 Порофор ЧХЗ-57 3224 

див. 2,2'- Азоди(ізобутиронітрил) у 

вигляді пасти на основі води 

 
ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ 0160 107 

 
ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ 0161 190 

 

ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) 

гранульований або порошок 

ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) 

гранулированный или порошок 
0027 107 

 

ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) 

ПРЕСОВАНИЙ або ПОРОХ ДИМНИЙ 

(ПОРОХ ЧОРНИЙ) У ШАШКАХ 

ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) 

ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ 

(ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ 

0028 107 

 
ПОРОХ ДЛЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 0305 120 

 

ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
3089 401 
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ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ, СХИЛЬНИЙ ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 
3189 415 

 
Позицію виключено 

   

 
ПРЕПАРАТ БІОЛОГІЧНИЙ, КАТЕГОРІЯ B 

ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ 

B 
3373 623 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Препарат КЕАМ Препарат КЭАМ 2810 615 

 

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 

3248 328 

 

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ 

ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ 

ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 
1851 622 

 

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ 

ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 
3249 620 

 
Позицію виключено 

   

 
Препарати галенові Препараты галеновые 1293 328 

 
Позицію виключено 

   

 

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО 

МОТОРНОГО ПАЛИВА 

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К 

МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ 
1649 601 

 
Позицію виключено 

   

 

ПРИСАДКА АНТАДЕТОНАЦІЙНА ДО 

МОТОРНОГО ПАЛИВА, ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ПРИСАДКА АНТАДЕТОНАЦИОННАЯ К 

МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

3483 601 

 
Позицію виключено 

   

 

Присадка депресорна реологічна ВЕС-503М, 

ДМН-2005 

Присадка депрессорная реологическая ВЭС-

503М, ДМН-2005 
1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 

Присадки до котельного палива "ВНИИНП-

106", "Поліфен" 

Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-

106", "Полифен" 
2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 
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ПРИСТРІЙ ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДИЙ, 

що містить легкозаймисту рідину 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ 

ТВЕРДОЕ, содержащее 

легковоспламеняющуюся жидкость 

2623 410 

 

ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ 

НАДУВНИХ ПОДУШОК, або МОДУЛІ 

НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ 

ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ 

БЕЗПЕКИ 

УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ 

НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3268 907 

 

ПРИСТРОЇ МАЛІ, ЩО ПРИВОДЯТЬСЯ У ДІЮ 

ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ, або БАЛОНИ З 

ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛИХ 

ПРИСТРОЇВ з випускним пристроєм 

УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В 

ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или 

БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ 

ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным 

приспособлением 

3150 214 

 
ПРИСТРОЇ РОЗЧІПЛЮВАННЯ ВИБУХОВІ 

УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ 

ВЗРЫВЧАТЫЕ 
0173 121 

 

Пристрої рятувальні, що самонадуваються, такі, 

як авіаційні аварійні трапи і авіаційні аварійні 

комплекти та морські рятувальні прилади 

Устройства спасательные, самонадувающиеся, 

такие, как авиационные аварийные трапы и 

авиационные аварийные комплекты и морские 

спасательные приборы 

2990 
див. ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ 

САМОНАДУВНІ 

 
ПРИСТРОЇ СИГНАЛЬНІ РУЧНІ УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ 0191 123 

 

ПРИСТРОЇ, ЩО АКТИВУЮТЬСЯ ВОДОЮ з 

розривним, вибивним чи метальним зарядом 

УСТРОЙСТВА, АКТИВИРУЮЩИЕСЯ ВОДОЙ 

с разрывным, выбивным или метательным 

зарядом 

0248 132 

 
Позицію виключено 

   

 
Продукт З-789 Продукт З-789 

 

див. N-Алкіл-N- 

фенілпарафенілендіамін 

 
Продукт Т-185 Продукт Т-185 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять 

легкозаймисті розчинники 

ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие 

легковоспламеняющиеся растворители 
1266 308 
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ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять 

легкозаймисті розчинники (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 

температурі 50° C не більше 100 кПа) 

ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие 

легковоспламеняющиеся растворители 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C и 

вязкие) (давление паров при 50° C не более 100 

кПа) 

1266 308 

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять 

легкозаймисті розчинники (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 

температурі 50° C більше 100 кПа, температура 

кипіння більше 35° C) 

ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие 

легковоспламеняющиеся растворители 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C и 

вязкие) (давление паров при 50° C более 100 

кПа, температура кипения более 35° C) 

1266 308 

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять 

легкозаймисті розчинники (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; температура 

кипіння не більше 35° C) 

ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие 

легковоспламеняющиеся растворители 

(имеющие температуру вспышки ниже 23° C и 

вязкие) (температура кипения не более 35° C) 

1266 308 

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять 

легкозаймисті розчинники (нев'язкі) 

ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие 

легковоспламеняющиеся растворители 

(невязкие) 

1266 308 

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять 

легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C 

більше 100 кПа) 

ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие 

легковоспламеняющиеся растворители 

(давление паров при 50° C более 100 кПа) 

1266 308 

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять 

легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C 

не більше 100 кПа) 

ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие 

легковоспламеняющиеся растворители 

(давление паров при 50° C не более 100 кПа) 

1266 308 

 
Проксамін, воднометанольний розчин Проксамин, воднометанольный раствор 1992 

див. Проксамін, розчин у воді та 

метанолі 

 
Проксамін, розчин у воді й метанолі Проксамин, раствор в воде и метаноле 1992 319 

 
Проксанол, воднометанольний розчин Проксанол, воднометанольный раствор 1992 

див. Проксанол, розчин у воді та 

метанолі 

 
Проксанол, розчин у воді та метанолі Проксанол, раствор в воде и метаноле 1992 319 

 
Проніт Пронит 2810 615 

 
ПРОПАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 2200 206 

 
ПРОПАН ПРОПАН 1978 206 
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Пропанол-2 Пропанол-2 1219 

див. ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ 

ІЗОПРОПІЛОВИЙ) 

 
ПРОПАНТІОЛИ ПРОПАНТИОЛЫ 2402 304 

 
Пропелент УФ-1 Пропеллент УФ-1 1078 215 

 
Пропіл хлористий Пропил хлористый 1278 див. 1-ХЛОРПРОПАН 

 
ПРОПІЛАМІН ПРОПИЛАМИН 1277 311 

 
Пропілбензол Пропилбензол 2364 див. н-ПРОПІЛБЕНЗОЛ 

 
ПРОПІЛЕН ПРОПИЛЕН 1077 206 

 
ПРОПІЛЕНА ТЕТРАМЕР ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 2850 315 

 
Позицію виключено 

   

 
Пропілендихлорид Пропилендихлорид 1279 див. 1, 2- ДИХЛОРПРОПАН 

1, 2- ПРОПІЛЕНДІАМІН 1,2- ПРОПИЛЕНДИАМИН 2258 807 

 
ПРОПІЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1921 311 

 
ПРОПІЛЕНОКСИД ПРОПИЛЕНОКСИД 1280 302 

 
Пропілен-тример Пропилен-тример 2057 див. ТРИПРОПІЛЕН 

 
ПРОПІЛЕНХЛОРГІДРИН ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН 2611 647 

 
Пропілетилен Пропилэтилен 1108 див. 1- ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН) 

 
Пропілмеркаптани Пропилмеркаптаны 2402 див. ПРОПАНТІОЛИ 

 
ПРОПІЛТРИХЛОРСИЛАН ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН 1816 805 

 
ПРОПІЛФОРМІАТИ ПРОПИЛФОРМИАТЫ 1281 306 

 
ПРОПІЛХЛОРИД ПРОПИЛХЛОРИД 1278 див. 1-ХЛОРПРОПАН 

 
ПРОПІОНАЛЬДЕГІД ПРОПИОНАЛЬДЕГИД 1275 307 

 
ПРОПІОНІЛХЛОРИД ПРОПИОНИЛХЛОРИД 1815 323 

 
ПРОПІОНІТРИЛ ПРОПИОНИТРИЛ 2404 310 

 
Проскан Проскан 3267 818 

 
Противостарювач " Крафаніл-У" Противостаритель "Крафанил-У" 3077 

див. Стабілізатор проти старіння 

каучуків "Крафаніл У" 

 
Псевдобутилен Псевдобутилен 1012 

див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-

БУТИЛЕН, або ЦИС-2-БУТИЛЕН, 

або ТРАНС-2-БУТИЛЕН 

 
Псевдокумол Псевдокумол 1918 див. ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ 
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Пудра алюмінієва Пудра алюминиевая 1309 

див. АЛЮМІНІЙ-ПОРОШОК 

ПОКРИТИЙ 

 
Пульпа гіпохлориту кальцію Пульпа гипохлорита кальция 1791 див. ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН 

 
ПУРПУР ЛОНДОНСЬКИЙ ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ 1621 603 

 
п-Хлорбензальхлорид п- Хлорбензальхлорид 1760 823 

 
п-Хлорбензотрихлорид п- Хлорбензотрихлорид 2922 833 

 
РАКЕТИ з інертною головкою РАКЕТЫ с инертной головкой 0183 147 

 
РАКЕТИ з розривним зарядом РАКЕТЫ с разрывным зарядом 0180 139 

 
РАКЕТИ з розривним зарядом РАКЕТЫ с разрывным зарядом 0181 139 

 
РАКЕТИ з розривним зарядом РАКЕТЫ с разрывным зарядом 0295 140 

 
РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 

АВИАЦИОННЫЕ 
0093 135 

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО 

ЗАПУСКАЮТЬСЯ З ЗЕМЛІ 

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, 

ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ 
0092 124 

 
РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ 0240 135 

 

РАКЕТИ, ЗАПРАВЛЕНІ РІДКИМ ПАЛИВОМ, 

з розривним зарядом 

РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ 

ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом 
0397 186 

 
Реагент кремнійорганічний ВТОКС Кремнийорганический реагент ВТОКС 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Реагент для флотації вугілля Реагент для флотации углей 1993 328 

 
Реагент кремнійорганічний ВТОКС Реагент кремнеорганический ВТОКС 1993 328 

 
Реагент ПАФ-13А Реагент ПАФ-13А 1760 823 

 
Реапон Реапон 1992 319 

 
РЕЗОРЦИН РЕЗОРЦИН 2876 620 

 
Ресметрин Ресметрин 3082 906 

 
Рефлюкс Рефлюкс 1993 328 

 
Рецептура РД-2 Рецептура РД-2 1993 328 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА 

ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ 

КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 
3085 515 

 
РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП D 

ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, 

ТИП D 
0084 112 
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РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП A 

ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, 

ТИП A 
0081 117 

 
РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B 

ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, 

ТИП B 
0082 114 

 
РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B 

ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, 

ТИП B 
0331 115 

 
РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП E 

ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, 

ТИП E 
0332 102 

 
Позицію виключено 

   

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНА 

тільки ДЛЯ ТВАРИН 

ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ 

только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
2900 623 

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
2814 623 

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ (матеріали тваринного 

походження) 

ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) 
2814 623 

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охолодженому рідкому азоті 

ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте 
2814 623 

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНЕ 

тільки ДЛЯ ТВАРИН (лише матеріали 

тваринного походження і відходи) 

ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ 

только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши 

животных и отходы) 

2900 623 

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНЕ 

тільки ДЛЯ ТВАРИН, в охолодженому рідкому 

азоті 

ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ 

только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном 

жидком азоте 

2900 623 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 
3208 421 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 

3209 427 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА 

ПІРОФОРНА РІДКА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ 

ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ 
3392 424 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА 

ПІРОФОРНА ТВЕРДА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ 

ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ 
3391 415 
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РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА 

ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, РІДКА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, 

ЖИДКОЕ 

3394 419 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА 

ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, 

ТВЕРДА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, 

ТВЕРДОЕ 

3393 419 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, 

СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 
3400 415 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

ТВЕРДА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 

3396 409 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

РІДКА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ 

3399 407 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, РІДКА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 
3398 409 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 

3397 419 

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТВЕРДА 

ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 
3395 421 

 

РЕЧОВИНА ОКИСНЮВАЛЬНА, ТВЕРДА, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 
3137 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 
3082 906 

 
РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА РІДКА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, 

Н.У.К. 
1693 615 

 

РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА ТВЕРДА, 

Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, 

Н.У.К. 
3448 634 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
3260 815 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
3261 803 
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РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 
2921 824 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
3262 819 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
3263 819 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА 

ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 
3084 830 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА 

ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 
2923 832 

 
РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, 

Н.У.К. 
1759 822 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА 

ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 
3095 826 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 
3096 828 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 

КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3180 414 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 

КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

2925 414 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3178 401 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 

ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 

3097 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

1325 401 
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РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ОРГАНІЧНА, РОЗПЛАВЛЕНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. 

3176 411 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3179 413 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

2926 413 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, 

Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, 

Н.У.К. 
1479 501 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА 

ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ 

ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 
3087 503 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, 

СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 
3100 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 
3121 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
3200 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
2846 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ 

ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., при температурі не 

менше 240° C 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не 

ниже 240° C 

3258 908 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ B 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА B 
3222 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ B З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3232 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ C 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА C 
3224 415 
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РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ C З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3234 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ D 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА D 
3226 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ D З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3236 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ E 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА E 
3228 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ E З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ 

3238 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ F 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА F 
3230 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА 

ТИПУ F З РЕГУЛЬОВАНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ 

ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
3240 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

2930 644 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА 

КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ 

КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
3290 640 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА 

КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ 

КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
2928 640 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
3288 630 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА 

ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ 

ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 
3086 657 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 
2811 634 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, СХИЛЬНА 

ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 
3124 653 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   565 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, 

РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 
3125 651 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 
3077 906 

 

Речовина тверда, перевезення якої по повітрю 

регулюється правилами, н.з.к. 

Вещество твердое, перевозка которого по 

воздуху регулируется правилами, н.у.к. 
3335 Не підпадає під дію Правил 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3192 417 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3126 417 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3190 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, ОКИСНЮВАЛЬНА, 

Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, 

Н.У.К. 

3127 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, 

Н.У.К. 

3088 415 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3191 416 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ 

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 

3128 416 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С 

ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 
3131 423 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С 

ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, 

Н.У.К. 

3132 Перевезення заборонене 
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РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С 

ВОДОЙ, Н.У.К. 
2813 421 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С 

ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 
3133 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С 

ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 
3135 Перевезення заборонене 

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С 

ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 
3134 429 

 

Речовина, небезпечна в обладнанні або в 

приладах 

Вещество, опасное в оборудовании или в 

приборах 
3363 Не підпадає під дію Правил 

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ 

ЧУТЛИВОСТІ (РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ ДНЧ), 

Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЕЩЕСТВА 

ВЗРЫВЧАТЫЕ ОНЧ), Н.У.К. 

0482 115 

 
РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0475 116 

 
РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0481 118 

 
РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. 0357 119 

 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ або РЕЧОВИН ТВЕРДИХ 

СУМІШІ (ТАКІ, ЯК ПРЕПАРАТИ ТА 

ВІДХОДИ), ЩО МІСТЯТЬ ЛЕГКОЗАЙМИСТУ 

РІДИНУ, Н.З.К., з температурою спалаху не 

більше 60° C 

ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ 

ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК 

ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ 

ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки 

до 60° C 

3175 410 

 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ 

КОРОЗІЙНУ РІДИНУ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 

КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 
3244 822 

 

Речовини тверді, що містять легкозаймисті 

рідини, н.з.к. 

Вещества твердые, содержащие 

легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. 
3175 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ або 

РЕЧОВИН ТВЕРДИХ СУМІШІ 

(ТАКІ, ЯК ПРЕПАРАТИ ТА 

ВІДХОДИ), ЩО МІСТЯТЬ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТУ РІДИНУ, 

Н.З.К., з температурою спалаху не 

більше 60° C 
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РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ 

ТОКСИЧНУ РІДИНУ, Н.З.К. 

ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 
3243 630 

 
Рідина " ТГФ-М" Жидкость "ТГФ-М" 1986 331 

 
Позицію виключено 

   

 
Рідина "ЇМ" Жидкость "ИМ" 1992 319 

 
Рідина "НИИСС-4" Жидкость "НИИСС-4" 1992 319 

 
Рідина "Холод-40" Жидкость "Холод-40" 1992 319 

 
РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА ЛУЖНА 

ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ 

ЩЕЛОЧНАЯ 
2797 809 

 
Рідина вогнестійка ГЖ-ФК Жидкость огнестойкая ГЖ-ФК - 

До небезпечних вантажів не 

належить 

 
Позицію виключено 

   

 
Рідина гідравлічна ГЖ-ФК, БСК, ЖСК Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК, БСК, ЖСК  

До небезпечних вантажів не 

належить 

 
Рідина гідрофобізувальна ГКЖ-11Н Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11Н 2920 825 

 
РІДИНА ДЕЗІНФІКУЮЧА КОРОЗІЙНА, Н.З.К 

ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ 

КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 
1903 823 

 
РІДИНА ДЕЗІНФІКУЮЧА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ 

ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 
3142 615 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Рідина етилова Жидкость этиловая 1649 601 

 
Рідина іспитова ИЖ-Л, ИЖ-З Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З 1993 328 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3264 816 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА ОРГАНІЧНА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3265 803 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 
2920 825 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3266 818 
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РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3267 818 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ОКИСНЮВАЛЬНА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ 

ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 
3093 831 

 
РІДИНА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, 

Н.У.К. 
2922 833 

 
РІДИНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 1760 823 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО 

САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ 

САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 
3301 827 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, 

РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 
3094 829 

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 
2924 328 

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА 

КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 
3286 328 

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 
1992 319 

 
РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. 
1993 328 

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язка; тиск 

парів при температурі 50° C більше 110 кПа, 

температура кипіння більше 35° C) 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 

23° C и вязкая) (давление паров при 50° C более 

110 кПа, температура кипения более 35° C) 

1993 328 

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язка; тиск 

парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 

23° C и вязкая) (давление паров при 50° C не 

более 110 кПа) 

1993 328 

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язка; 

температура кипіння не більше 35° C) 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 

23° C и вязкая) (температура кипения не более 

35° C) 

1993 328 

 
РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (нев'язка) 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. (невязкая) 
1993 328 
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РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск 

парів при 50° C більше 110 кПа) 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. (давление паров при 50° C более 110 кПа) 
1993 328 

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск 

парів при 50° C не більше 110 кПа) 

ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, 

Н.У.К. (давление паров при 50° C не более 110 

кПа) 

1993 328 

 
РІДИНА ЛУЖНА ЇДКА, Н.З.К. ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. 1719 818 

 
Позицію виключено 

   

 

РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА КОРОЗІЙНА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ 

КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 
3098 513 

 

РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА ТОКСИЧНА, 

Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, 

Н.У.К. 
3099 512 

 
РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 3139 510 

 
Рідина парфумерна "Канська" Жидкость парфюмерная "Канская" 1266 308 

 
РІДИНА ПІРОФОРНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3194 424 

 
РІДИНА ПІРОФОРНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
2845 424 

 

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К., з температурою 

спалаху більше 60° C, що перевозиться при 

температурі не менше її температури спалаху 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с 

температурой вспышки более 60° C, 

перевозимая при температуре не ниже ее 

температуры вспышки 

3256 334 

 

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, 

Н.З.К., що перевозиться при температурі не 

менше 100° C, але менше її температури 

спалаху (включаючи розплавлені метали, 

розплавлені солі тощо) 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при 

температуре не ниже 100° C, но ниже ее 

температуры вспышки (включая расплавленные 

металлы, расплавленные соли и т. д.) 

3257 908 

 
РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B 3221 424 

 
РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C 3223 424 

 
РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D 3225 424 

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D, ЩО 

ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С 

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
3235 Перевезення заборонене 
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РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E 3227 424 

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E, ЩО 

ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С 

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
3237 Перевезення заборонене 

 
РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F 3229 424 

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F, ЩО 

ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С 

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
3239 Перевезення заборонене 

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ С, ЩО 

ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С 

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
3233 Перевезення заборонене 

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ С, ЩО 

ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С 

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
3231 Перевезення заборонене 

 
РІДИНА ТОКСИЧНА ОКИСНЮВАЛЬНА 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, 

Н.У.К 
3122 655 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3289 640 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
2927 640 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 

2929 636 

 
РІДИНА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, 

Н.У.К. 
3287 630 

 
РІДИНА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, 

Н.У.К. 
2810 615 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 3
 

і концентрацією насичених парів не менше 500 

ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. с ЛК 50 не более 200 

мл/м
 3

 и концентрацией насыщенных паров не 

менее 500 ЛК 50 

3488 640 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з 

інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м
 

3
 і концентрацією насичених парів не менше 10 

ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. с ЛК 50 не более 1000 

мл/м
 3

 и концентрацией насыщенных паров не 

менее 10 ЛК 50 

3489 640 
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РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 

200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 500 ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. с ЛК 

50 не более 200 мл/м
 3

 и концентрацией 

насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 

3490 651 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, 

Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 

1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 10 ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. с ЛК 

50 не более 1000 мл/м
 3

 и концентрацией 

насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 

3491 651 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ Н.З.К., 

з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 

3
 і концентрацією насичених пар не менше 500 

ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ 

Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 

200 мл/м
 3

 и концентрацией насыщенных паров 

не менее 500 ЛК 50 

3381 623 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ 

ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К., з інгаляційною 

токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 500 

ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ 

ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной 

токсичностью не более 200 мл/м
 3

 и 

концентрацией насыщенных паров не менее 500 

ЛК 50 

3387 655 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА, 

Н.З.К., з інгаляційною токсичністю не більше 

200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 500 ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью 

не более 200 мл/м
 3

 и концентрацией 

насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 

3389 640 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА, 

Н.З.К., з інгаляційною токсичністю не більше 

1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 10 ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью 

не более 1000 мл/м
 3

 и концентрацией 

насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 

3390 640 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К., з інгаляційною 

токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 500 

ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с 

ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м
 

3
 и концентрацией насыщенных паров не менее 

500 ЛК 50 

3383 636 
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РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К., з інгаляційною 

токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 

50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с 

ингаляционной токсичностью не более 1000 

мл/м
 3

 и концентрацией насыщенных паров не 

менее 10 ЛК 50 

3384 636 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К., 

з інгаляційною токсичністю не більше 1000 

мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не 

менше 10 ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 

1000 мл/м
 3

 и концентрацией насыщенных паров 

не менее 10 ЛК 50 

3382 623 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО 

ОКИСЛЯЄ, Н.З.К., з інгаляційною токсичністю 

не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією 

насичених парів не менше 10 ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной 

токсичностью не более 1000 мл/м
 3

 и 

концентрацией насыщенных паров не менее 10 

ЛК 50 

3388 655 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К., з інгаляційною 

токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 500 

ЛК 50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с 

ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м
 

3
 и концентрацией насыщенных паров не менее 

500 ЛК 50 

3385 651 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО 

РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К., з інгаляційною 

токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених пар не менше 10 ЛК 

50 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 

РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с 

ингаляционной токсичностью не более 1000 

мл/м
 3

 и концентрацией насыщенных паров не 

менее 10 ЛК 50 

3386 651 

 

РІДИНА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З 

ВОДОЮ, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С 

ВОДОЙ, Н.У.К. 
3123 651 

 
Рідина універсальна для автомобілів "Гамаюн" 

Жидкость универсальная для автомобилей 

"Гамаюн" 
1993 

див. РІДИНА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА,Н.З.К 

 

Рідина, перевезення якої по повітрю 

регулюється правилами, н.з.к 

Жидкость, перевозка которой по воздуху 

регулируется правилами, н.у.к. 
3334 Не підпадає під дію Правил 

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 

КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3188 425 
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РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 

КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3185 425 

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3186 424 

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3183 424 

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 

ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3187 426 

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, 

ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 

ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 
3184 426 

 

РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, 

КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, 

КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 
3129 428 

 
РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, 

Н.У.К. 
3148 421 

 

РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, 

ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, 

ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 
3130 422 

 
Рідини гідрогальмівні легкозаймисті 

Жидкости гидротормозные, 

легковоспламеняющиеся 
1993 328 

 

Рідини кремнійорганічні ГКЖ 

(ГКЖ-10, ГКЖ-11) 

Жидкости кремнийорганические ГКЖ 

(ГКЖ-10, ГКЖ-11) 
1760 

див. Натрію селіконату водний 

розчин 

 
Рідини кремнійорганічні легкозаймисті 

Жидкости кремнийорганические, 

легковоспламеняющиеся 
1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Рідкі продукти піролізу Жидкие продукты пиролиза 1992 319 

 
Позицію виключено 

   

 
Розріджувачі Разбавители 1263 

див. ФАРБА (включаючи фарбу, 

лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, 

політуру, рідкий наповнювач і 

рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ 

(включаючи розріджувач або 

розчинник фарби) 
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РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

(включаючи розчини для обробки або покриття 

поверхонь, які використовуються в 

промислових або іншій цілях, наприклад для 

нанесення ґрунтувального покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) 

(нев'язкий) 

РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

(включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных 

или иных целях, например для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, 

футеровки барабанов или бочек) (невязкий) 

1139 328 

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

(включаючи розчини для обробки або покриття 

поверхонь, які використовуються в 

промислових або іншій цілях, наприклад для 

нанесення ґрунтувального покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) 

РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

(включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных 

или иных целях, например для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, 

футеровки барабанов или бочек) 

1139 328 

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

(включаючи розчини для обробки або покриття 

поверхонь, які використовуються в 

промислових або іншій цілях, наприклад для 

нанесення ґрунтувального покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) 

(тиск пар при 50° C більше 110 кПа) 

РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

(включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных 

или иных целях, например для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, 

футеровки барабанов или бочек) (давление 

паров при 50° C более 110 кПа) 

1139 328 

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

(включаючи розчини для обробки або покриття 

поверхонь, які використовуються в 

промислових або іншій цілях, наприклад для 

нанесення ґрунтувального покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) 

(тиск пар при 50° C не більше 110 кПа) 

РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

(включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных 

или иных целях, например для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, 

футеровки барабанов или бочек) (давление 

паров при 50° C не более 110 кПа) 

1139 328 
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РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

(включаючи розчини для обробки та покриття 

поверхонь, що використовують у промислових 

або інших цілях, наприклад для нанесення 

ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, 

футеровки барабанів або бочок) (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) 

(температура кипіння не більше 35° C) 

РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

(включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных 

или иных целях, например для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, 

футеровки барабанов или бочек) (имеющий 

температуру вспышки ниже 23° C, вязкий) 

(температура кипения не более 35° C) 

1139 328 

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

(включаючи розчини для обробки та покриття 

поверхонь, що використовують у промислових 

або інших цілях, наприклад для нанесення 

ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, 

футеровки барабанів або бочок) (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) 

(тиск парів при 50° C більше 110 кПа, 

температура кипіння більше 35° C) 

РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

(включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных 

или иных целях, например для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, 

футеровки барабанов или бочек) (имеющий 

температуру вспышки ниже 23° C, вязкий) 

(давление паров при 50° C более 110 кПа, 

температура кипения более 35° C) 

1139 328 

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

(включаючи розчини для обробки та покриття 

поверхонь, що використовують у промислових 

або інших цілях, наприклад для нанесення 

ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, 

футеровки барабанів або бочок) (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) 

(тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

(включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных 

или иных целях, например для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, 

футировки барабанов или бочек) (имеющий 

температуру вспышки ниже 23° C, вязкий) 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 

1139 328 

 
Розчини формальдегіду, легкозаймисті 

Растворы формальдегида, 

легковоспламеняющиеся 
1198 

див. ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

 
Розчинник "Децилін" Растворитель "Децилин" 1992 319 

 
Розчинник "Пральт" Растворитель "Пральт" 1993 328 

 
Розчинник ЛТІ Растворитель ЛТИ 2810 615 

 
Розчинник спиртовмісний "Лакол" Растворитель спиртосодержащий "Лакол" 1170 308 

 
Розчинник СФПК Растворитель СФПК 1993 328 

 
Розчинник технічний "Органол" Растворитель технический "Органол" 1993 328 
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Розчинник технічний ДЕГІ Растворитель технический ДЭГИ 1993 328 

 
Розчинники легкозаймисті Растворители легковоспламеняющиеся 1993 328 

 
Розчинники легкозаймисті на основі етанолу 

Растворители легковоспламеняющиеся на основе 

спирта этилового 
1993 328 

 
Розчинники легкозаймисті токсичні Растворители легковоспламеняющиеся ядовитые 1992 319 

 
РТУТІ (I) НІТРАТ РТУТИ (I) НИТРАТ 1627 603 

 
Ртуті (I) хлорид Ртути (I) хлорид 3077 906 

 
РТУТІ (II) АРСЕНАТ РТУТИ (II) АРСЕНАТ 1623 603 

 
РТУТІ (II) БЕНЗОАТ РТУТИ (II) БЕНЗОАТ 1631 603 

 
РТУТІ (II) ГЛЮКОНАТ РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ 1637 603 

 
РТУТІ (II) ЙОДИД РТУТИ (II) ИОДИД 1638 603 

 
РТУТІ (II) НІТРАТ РТУТИ (II) НИТРАТ 1625 603 

 
Ртуті (II) оксиціанід Ртути (II) оксицианид 1642 

див. РТУТІ (II) ОКСИЦІАНІД 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

 

РТУТІ (II) ОКСИЦІАНІД 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1642 619 

 
РТУТІ (II) ОЛЕАТ РТУТИ (II) ОЛЕАТ 1640 603 

 
РТУТІ (II) СУЛЬФАТ РТУТИ (II) СУЛЬФАТ 1645 603 

 
Ртуті (II) сульфід Ртути (II) сульфид 2025 630 

 
РТУТІ (II) ТІОЦІАНАТ РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ 1646 603 

 
РТУТІ (II) ЦІАНІД РТУТИ (II) ЦИАНИД 1636 619 

 
РТУТІ (II)-АМОНІЮ ХЛОРИД РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД 1630 603 

 
РТУТІ (II)-КАЛІЮ ЙОДИД РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД 1643 603 

 
Ртуті (II) хлорид Ртути (II) хлорид 1624 РТУТІ ДИХЛОРИД 

 
РТУТІ АЦЕТАТ РТУТИ АЦЕТАТ 1629 603 

 
РТУТІ БРОМІДИ РТУТИ БРОМИДЫ 1634 603 

 
РТУТІ ДИХЛОРИД РТУТІ ДИХЛОРИД 1624 603 

 
РТУТІ НУКЛЕАТ РТУТИ НУКЛЕАТ 1639 603 

 
РТУТІ ОКСИД РТУТИ ОКСИД 1641 603 

 
РТУТІ САЛІЦИЛАТ РТУТИ САЛИЦИЛАТ 1644 603 

 
РТУТІ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К. РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 2024 630 

 
РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 2025 630 
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Ртуті ціанід Ртути цианид 1636 див. РТУТІ (II) ЦІАНІД 

 
РТУТЬ РТУТЬ 2809 811 

 
РУБІДІЙ РУБИДИЙ 1423 409 

 
РУБІДІЮ ГІДРОКСИД РУБИДИЯ ГИДРОКСИД 2678 808 

 
РУБІДІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 2677 809 

 
Самін Самин 1992 319 

 
Позицію виключено 

   

 
Свинець азотнокислий Свинец азотнокислый 1469 див. СВИНЦЮ НІТРАТ 

 
СВИНЦЮ АРСЕНАТИ СВИНЦА АРСЕНАТЫ 1617 603 

 
СВИНЦЮ АРСЕНІТИ СВИНЦА АРСЕНИТЫ 1618 603 

 
СВИНЦЮ АЦЕТАТ СВИНЦА АЦЕТАТ 1616 620 

 
СВИНЦЮ ДІОКСИД СВИНЦА ДИОКСИД 1872 501 

 
СВИНЦЮ НІТРАТ СВИНЦА НИТРАТ 1469 503 

 
СВИНЦЮ ПЕРХЛОРАТ СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ 1470 503 

 
СВИНЦЮ СПОЛУКА РОЗЧИННА, Н.З.К. 

СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, 

Н.У.К. 
2291 630 

 
Свинцю стеарат Свинца стеарат 2291 630 

 

СВИНЦЮ СУЛЬФАТ, що містить більше 3 % 

вільної кислоти 

СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3 % 

свободной кислоты 
1794 801 

 
СВИНЦЮ ФОСФІТ ДВОЗАМІЩЕНИЙ СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ 2989 404 

 
СВИНЦЮ ЦІАНІД СВИНЦА ЦИАНИД 1620 603 

 
СВІЧКІ ГАЗОВІ СЛЬОЗОТОЧИВІ СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ 1700 639 

 
СЕЛЕНАТИ СЕЛЕНАТЫ 2630 630 

 
СЕЛЕНІТИ СЕЛЕНИТЫ 2630 630 

 
СЕЛЕНУ ГЕКСАФТОРИД СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД 2194 203 

 
СЕЛЕНУ ДИСУЛЬФІД СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД 2657 617 

 
СЕЛЕНУ ОКСИХЛОРИД СЕЛЕНА ОКСИХЛОРИД 2879 801 

 
СЕЛЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 3283 630 
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Селітра аміачна марки "А" Селитра аммиачная марки "А" 1942 

див. АМОНІЮ НІТРАТ, що 

містить не більше 0,2 % горючих 

речовин (включаючи будь-яку 

органічну речовину, що 

розрахована за вуглецем), за 

винятком домішок іншої речовини 

 
Селітра аміачна кристалічна марки "Б" Селитра аммиачная кристаллическая марки "Б" 2067 

див. ДОБРИВО АМІАЧНО-

НІТРАТНЕ 

 

Селітра аміачна, висококонцентрований водний 

розчин 

Селитра аммиачная, высококонцентрированный 

водный раствор 
3218 

див. Амонію нітрат (селітра 

аміачна), висококонцентрований 

водний розчин 

 
Селітра аміачно-кальцієва для ПВВ Селитра аммиачно-кальциевая для ПВВ 3218 510 

 
Селітра калійна Селитра калиевая 1486 див. КАЛІЮ НІТРАТ 

 
Селітра кальцієва Селитра кальциевая 1454 див. КАЛЬЦІЮ НІТРАТ 

 
Селітра натрієва Селитра натриевая 1498 див. НАТРІЮ НІТРАТ 

 

Селітра натрієва, розчин з концентрацією 

менше 50 % 

Селитра натриевая, раствор концентрации менее 

50 % 
3218 

див. Натрію нітрат, водний розчин 

з концентрацією менше 50 % 

 

СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 10 % 

МОЧЕВИНЫ НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не меньше чем 10 % 
3370 404 

 
СИГНАЛИ БІДИ суднові СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые 0195 124 

 
Сикативи рідкі легкозаймисті Сиккативы жидкие легковоспламеняющиеся 1263 305 

 
СИЛАН СИЛАН 2203 206 

 
Силіцид водню стиснений Кремневодород сжатый 2203 див. СИЛАН 

 
Силіцид водню, стиснутий Силицид водорода, сжатый 2203 див. СИЛАН 

 
Позицію виключено 

   

 
Синтаноли Синтанолы 3082 906 

 
Синтез-газ Синтез-газ 1953 

див. Вуглецю монооксида та водню 

суміш стиснена 

 
Синтин Синтин 1992 319 

 
Сировина вуглеводнева Сырье углеводородное 3295 328 

 

Сировина коксохімічна для виробництва 

технічного вуглецю 

Сырье коксохимическое для производства 

технического углерода 
3082 906 
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Сировина коксохімічна для виробництва 

технічного вуглецю, токсична рідка 

Сырье коксохимическое для производства 

технического углерода, ядовитое жидкое 
2810 615 

 

Сировина нафтова для виробництва технічного 

вуглецю, токсична рідка 

Сырье нефтяное для производства технического 

углерода, ядовитое жидкое 
2810 615 

 
Сировина парфюмерно-косметична "Дефанол" Сырье парфюмерно-косметическое "Дэфанол" 1266 308 

 
Сіль бертолетова Соль бертолетова 1485 див. КАЛІЮ ХЛОРАТ 

 
Сіль ортотолуїдинова Соль ортотолуидиновая 1579 

див. 4-ХЛОР-о-ТОЛУЇДИНГІД- 

РОХЛОРИД 

 
Сіно пресоване СЕНО 1327 Не підпадає під дію Правил 

 
Сіно, полова або солома Сено, полова или солома 1327 Не підпадає під дію Правил 

 
СІРКА СЕРА 1350 404 

 
СІРКА РОЗПЛАВЛЕНА СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ 2448 404 

 
Сірка хлориста Сера хлористая 1828 див. СІРКИ ХЛОРИДИ 

 
Сірка шестифториста Сера шестифтористая 1080 див. СІРКИ ГЕКСАФТОРИД 

 
СІРКИ ГЕКСАФТОРИД СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 1080 201 

 
Сірки дихлорид Серы дихлорид 1828 803 

 
СІРКИ ДІОКСИД СЕРЫ ДИОКСИД 1079 203 

 
СІРКИ ТЕТРАФТОРИД СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД 2418 203 

 
СІРКИ ТРИОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1829 801 

 
СІРКИ ХЛОРИДИ СЕРЫ ХЛОРИДЫ 1828 803 

 
СІРКОВОДЕНЬ СЕРОВОДОРОД 1053 209 

 
СІРКОВУГЛЕЦЬ СЕРОУГЛЕРОД 1131 304 

 

СІРНИКИ БЕЗПЕЧНІ у коробках, книжечках, 

картонках 

СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, 

книжечках, картонках) 
1944 402 

 
СІРНИКИ ПАРАФІНОВАНІ "ВЕСТА" СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" 1945 402 

 
Сірники парафінові Спички парафиновые 1945 

див. СІРНИКИ ПАРАФІНОВАНІ 

"ВЕСТА" 

 
СІРНИКИ САПЕРНІ СПИЧКИ САПЕРНЫЕ 2254 402 

 
СКИПИДАР СКИПИДАР 1299 315 

 
СКИПИДАРУ ЗАМІННИК СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 1300 305 

 
Складні ефіри, н.з.к. Сложные эфиры, н.у.к. 3272 див. ЕФІРИ СКЛАДНІ, Н.З.К. 

 
Скло натрієве рідке Стекло натриевое жидкое 

 
див. Натрію силікат 
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Славсилан Славсилан 2922 833 

 
СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ 3269 328 

 
СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ (в'язка) СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая) 3269 328 

 
СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ (нев'язка) 

СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ 

(невязкая) 
3269 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Смола вуглеводневоформальдегідна Смола углеводородформальдегидная 3082 906 

 
Смола деревна Смола древесная 1286 див. МАСЛО СМОЛЯНЕ 

 
Смола кам'яновугільна Смола каменноугольная 3082 906 

 
Позицію виключено 

   

 

Смола кремнійорганічна 134-276, розчин у 

толуолі або ксилолі або сольвент-нафті 

Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в 

толуоле или ксилоле или сольвент-нафте 
1866 328 

 

Смола кремнійорганічна 139-297, розчин у 

толуолі або ксилолі 

Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в 

толуоле или ксилоле 
1263 

див. Смола поліфенілсилоксанова, 

розчин у ксилолі або толуолі 

 
Смола піролізна важка Смола пиролизная, тяжелая 3082 906 

 
Смола поліалкілбензольна Смола полиалкилбензольная 3082 906 

 
Смола поліамідна Смола полиамидная, жидкая 1760 823 

 

Смола поліефірна ненасичена безстирольна 

"Камфест-04" 

Смола полиэфирная ненасыщенная 

бесстирольная "Камфэст-04" 
3082 906 

 

Смола поліметилізобутоксисилоксанова, розчин 

у ксилолі 

Смола полиметилизобутоксисилоксановая, 

раствор в ксилоле 
1263 див. Метильний лак 

 

Смола поліметилфенілсилоксанова, розчин у о-

ксилолі 

Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в 

о-ксилоле 
1866 328 

 

Смола поліфенілізобутоксисилоксанова, розчин 

у ксилолі або толуолі 

Смола полифенилизобутоксисилоксановая, 

раствор в ксилоле или толуоле 
1263 305 

 

Смола фенолформальдегідна рідка 

легкозаймиста 

Смола фенолформальдегидная, жидкая, 

легковоспламеняющаяся 
1866 328 

 
Смола фенолформальдегідна, розчини у ксилолі 

Смола фенолформальдегидная, растворы в 

ксилоле 
1866 328 

 
Смола фенольна Смола фенольная 2927 640 

 

Смоли акрилові, розчин у суміші 

ізопропілового спирту та ацетону 

Смолы акриловые, раствор в смеси 

изопропилового спирта и ацетона 
1866 328 
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Смоли алкідноакрилові, розчин у ксилолі Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле 1866 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Смоли епоксидні, розчин у толуолі Смолы эпоксидные, раствор в толуоле 1866 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 

Смоли карбамідоформальдегідні, розчин у 

бутанолі 

Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в 

бутаноле 
1866 328 

 
Позицію виключено 

   

 

Смоли меламіноформальдегідні, розчин у 

бутанолі 

Смолы меламиноформальдегидные, раствор в 

бутаноле 
1866 328 

 
Смоли нафтові важкі Смолы нефтяные тяжелые 3082 906 

 

Смоли поліефірні ненасичені стірольні 

"Камфест" 

Смолы полиэфирные, ненасыщенные, 

стирольные "Камфэст" 
1866 328 

 

Смоли рідкі, включаючи дорожній бітум і 

розбавлені нафтопродукти 

Смолы жидкие, включая дорожный битум и 

разбавленные нефтепродукты 
1999 див. ГУДРОНИ РІДКІ 

 
СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 1866 328 

 

СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

температура кипіння не більше 35° C) 

СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 

(имеющий температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкий; температура кипения не более 35° C) 

1866 328 

 

СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

тиск парів при температурі 50° C більше 110 

кПа; температура кипіння більше 35° C) 

СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 

(имеющий температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкий; давление паров при 50° C более 110 кПа, 

температура кипения более 35° C) 

1866 328 

 

СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; 

тиск парів при температурі 50° C не більше 110 

кПа) 

СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 

(имеющий температуру вспышки ниже 23° C, 

вязкий; давление паров при 50° C не более 110 

кПа) 

1866 328 

 
СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (нев'язкий) 

СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 

(невязкий) 
1866 328 

 

СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (тиск парів 

при 50° C більше 110 кПа) 

СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 

(давление паров при 50° C более 110 кПа) 
1866 328 
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СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (тиск парів 

при 50° C не більше 110 кПа) 

СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 
1866 328 

 
Смоли сланцеві Смолы сланцевые 2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Смоли фенолоформальдегідні, що спінюються Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся 2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 
СНАРЯДИ з розривним або вибивним зарядом СНАРЯДЫ с разрывным или выбивным зарядом 0346 140 

 
СНАРЯДИ з розривним або вибивним зарядом СНАРЯДЫ с разрывным или выбивным зарядом 0434 140 

 
СНАРЯДИ з розривним зарядом СНАРЯДЫ с разрывным зарядом 0167 133 

 
СНАРЯДИ з розривним зарядом СНАРЯДЫ с разрывным зарядом 0168 133 

 
СНАРЯДИ з розривним зарядом СНАРЯДЫ с разрывным зарядом 0169 140 

 
СНАРЯДИ з розривним зарядом СНАРЯДЫ с разрывным зарядом 0324 140 

 
СНАРЯДИ інертні з трасерами СНАРЯДЫ инертные с трассерами 0345 141 

 

СНАРЯДИ ПЕРФОРАТОРНІ для 

нафтосвердловин без детонатора 

СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для 

нефтескважен без детонатора 
0124 192 

 
Совтол-10 Совтол-10 2810 615 

 
Солі амонійні, розчин Соли аммонийные-раствор 1760 823 

 

СОЛІ МЕТАЛІВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 

3181 401 

 

СОЛІ МЕТАЛІВ, ЩО ДЕФЛАГРЕГУЮТЬ, 

НІТРОПОХІДНІ АРОМАТИЧНОГО РЯДУ, 

Н.З.К. 

СОЛИ МЕТАЛЛОВ, КОТОРЫЕ 

ДЕФЛАГРЕГИРУЮТ, НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ 

АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К. 

0132 120 

 
Солома пресована Солома прессованная 1327 Не підпадає під дію Правил 

 
Сольбар Сольбар 1564 630 

 
Сольвент-нафта Сольвент-нафта 1263 305 

 
Сольвент-нафта чорна Сольвент-нафта черная 3082 906 

 

Сополімер БМС-86, розчин у суміші 

розчинників 

Сополимер БМС-86, раствор в смеси 

растворителей 
1993 328 

 
Сополімер ВБМ, розчин у толуолі Сополимер ВБМ, раствор в толуоле 1993 328 

 
Сополімер-5Б Сополимер-5Б 1866 328 
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Спирт C 12 - C 15 полі- (1-3)етоксилат Спирт C 12 - C 15 поли (1-3) этоксилат 3082 906 

 
Спирт C 12 - C 15 полі-(1-6)етоксилат Спирт C 12 - C 15 поли (1-6) этоксилат 3082 906 

 
Спирт C 6 - C 17 (втор-)полі-(3-6)етоксилат Спирт C 6 - C 17 (вторичный) поли (3-6) этоксилат 3082 906 

 
СПИРТ АЛІЛОВИЙ СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ 1098 607 

 
СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВИЙ РІДКИЙ 

СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, 

ЖИДКИЙ 
2937 607 

 

СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВИЙ 

ТВЕРДИЙ 
СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, твердый 3438 608 

 
Позицію виключено 

   

 
Спирт бутиловий Спирт бутиловый 1120 див. БУТАНОЛИ 

 
Спирт бутиловий третинний Спирт бутиловый третичный 1120 див. БУТАНОЛИ 

 
Спирт втор-октиловий Спирт втор-октиловый 1987 див. Октанол-2 

 
Спирт гексиловий Спирт гексиловый 2282 див. ГЕКСАНОЛИ 

 
Спирт гептиловий Спирт гептиловый 2810 615 

 
Спирт денатурований Спирт денатурированный 1986 331 

 
СПИРТ ДІАЦЕТОНОВИЙ СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ 1148 316 

 
Спирт етиловий винний Спирт этиловый, винный 1170 308 

 
Спирт етиловий технічний Спирт этиловый, технический 1170 308 

 
Спирт ізоаміловий Спирт изоамиловый 1105 див. ПЕНТАНОЛИ 

 
СПИРТ ІЗОБУТИЛОВИЙ СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ 1212 

див. ІЗОБУТАНОЛ (СПИРТ 

ІЗОБУТИЛОВИЙ) 

 
Позицію виключено 

   

 
СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ 1219 

див. ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ 

ІЗОПРОПІЛОВИЙ) 

 
СПИРТ МЕТАЛІЛОВИЙ СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ 2614 316 

 
Спирт метиламіловий Спирт метиламиловый 2053 

див. 

МЕТИЛІЗОБУТИЛКАРБІНОЛ 

 
Спирт метиловий Спирт метиловый 1230 див. МЕТАНОЛ 
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Спирт нашатирний Спирт нашатырный 2672 

див. АМІАКУ РОЗЧИН у воді з 

відносною густиною від 0,880 до 

0,957 при температурі 15° C, що 

містить більше 10 %, але не більше 

35 % аміаку 

 
Позицію виключено 

   

 
Спирт н-пропіловий Спирт н-пропиловый 1274 

див. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ 

ПРОПІЛОВИЙ, НОРМАЛЬНИЙ) 

 
Спирт октиловий нормальний Спирт октиловый нормальный  див. Спирт н-октиловий 

 
Спирт пропіловий Спирт пропиловый 1274 

див. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ 

ПРОПІЛОВИЙ, НОРМАЛЬНИЙ) 

 
Спирт третбутиловий Спирт третбутиловый 1120 див. БУТАНОЛИ 

 
СПИРТ ФУРФУРИЛОВИЙ СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ 2874 607 

 
Спирт циклогексиловий Спирт циклогексиловый 1987 331 

 

СПИРТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, 

Н.З.К. 

СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 

ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 
1986 331 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
СПИРТИ, Н.З.К. СПИРТЫ, Н.У.К. 1987 331 

 

СПИРТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 

110 кПа) 

СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50° C 

более 110 кПа) 
1987 331 

 

СПИРТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50° C не 

более 110 кПа) 
1987 331 

 
Спиртова фракція виробництва капролактаму Спиртовая фракция производства капролактама 1993 328 

 

СПОЛУКА АРСЕНО-ОРГАНІЧНА РІДКА, 

Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, 

ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое 
3280 630 

 

СПОЛУКА АРСЕНО-ОРГАНІЧНА ТВЕРДА, 

Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, 

ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 
3465 630 

 

СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА 

ТОКСИЧНА, РІДКА, Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ 

ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 
3282 630 

 

СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА 

ТОКСИЧНА, ТВЕРДА, Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ 

ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 
3467 630 
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СПОЛУКА ОЛОВООРГАНІЧНА РІДКА, Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ 

ЖИДКОЕ, Н.У.К. 
2788 630 

 

СПОЛУКА ОЛОВООРГАНІЧНА ТВЕРДА, 

Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ 

ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 
3146 630 

 

СПОЛУКА ПЛАСТИЧНА ФОРМУВАЛЬНА у 

вигляді тістоподібної маси, у формі листа або 

одержана шляхом екструзії джгута, що виділяє 

займисті пари 

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ 

ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в 

форме листа или полученное путем экструзии 

жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся 

пары 

3314 902 

 
СПОЛУКА СЕЛЕНУ, РІДКА, Н.З.К. СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 3440 630 

 

СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА 

ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ 

ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, 

Н.У.К. 

3279 644 

 

СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА 

ТОКСИЧНА, РІДКА, Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ 

ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 
3278 630 

 

СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА 

ТОКСИЧНА, ТВЕРДА, Н.З.К. 

СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ 

ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 
3464 630 

 
СРІБЛА АРСЕНІТ СЕРЕБРА АРСЕНИТ 1683 603 

 
СРІБЛА НІТРАТ СЕРЕБРА НИТРАТ 1493 501 

 

СРІБЛА ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 30 % 

СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 30 % 
1347 404 

 
СРІБЛА ЦІАНІД СЕРЕБРА ЦИАНИД 1684 603 

 
Срібло азотнокисле Серебро азотнокислое 1493 див. СРІБЛА НІТРАТ 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 

Стабілізатор проти старіння каучуків " 

Крафаніл-У" 

Стабилизатор против старения каучуков 

"Крафанил-У" 
3077 906 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Стекло натрієве рідке Стекло натриевое жидкое  див. Натрію силікат 

 
СТИБІН СТИБИН 2676 209 

 
Стирол зворотній Стирол обратный 2055 

див. СТИРОЛ, МОНОМЕР 

СТАБІЛІЗОВАНИЙ 
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СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

СТИРОЛ, МОНОМЕР 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2055 317 

 
Стиромаль, розчин у бутанолі Стиромаль, раствор в бутаноле 1993 328 

 
СТРИХНІН або СТРИХНІНУ СОЛІ СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ 1692 620 

 
Стронцій азотнокислий Стронций азотнокислый 1507 див. СТРОНЦІЮ НІТРАТ 

 
СТРОНЦІЮ АРСЕНІТ СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ 1691 603 

 
СТРОНЦІЮ НІТРАТ СТРОНЦИЯ НИТРАТ 1507 501 

 
Позицію виключено 

   

 
СТРОНЦІЮ ПЕРОКСИД СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД 1509 509 

 
СТРОНЦІЮ ПЕРХЛОРАТ СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 1508 501 

 
СТРОНЦІЮ ФОСФІД СТРОНЦИЯ ФОСФИД 2013 408 

 
СТРОНЦІЮ ХЛОРАТ СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ 1506 501 

 

СТРУЖКА, ОШУРКИ або ОБРІЗКИ ЧОРНИХ 

МЕТАЛІВ, схильні до самонагрівання 

СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию 
2793 405 

 
Сулема Сулема 1624 див. РТУТІ ДИХЛОРИД 

 
Позицію виключено 

   

 
Сульфенамід БТ Сульфенамид БТ 1993 328 

 
Сульфовугілля Сульфоуголь 1362 405 

 
Позицію виключено 

   

 
Сульфохлорид Сульфохлорид 1828 803 

 
СУЛЬФУРИЛФТОРИД СУЛЬФУРИЛФТОРИД 2191 209 

 
СУЛЬФУРИЛХЛОРИД СУЛЬФУРИЛХЛОРИД 1834 656 

 
Позицію виключено 

   

 
Суміш аргону та кисню стиснена Смесь аргона и кислорода сжатая 3156 220 

 
Суміш вогнегасна ОГС N 7 Состав огнегасительный ОГС N 7 2810 615 

 
Суміш ди-три-третбутилфенолів Смесь ди-три-третбутилфенолов 3077 906 

 

СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА 

ВІДПРАЦЬОВАНА, що містить азотної 

кислоты більше 50 % 

СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ 

ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной 

кислоты более 50 % 

1826 802 

 

СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА з 

вмістом азотної кислоти не більше 50 % 

СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с 

содержанием азотной кислоты не более 50 % 
1796 802 
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СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА з 

вмістом азотної кислоти більше 50 % 

СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с 

содержанием азотной кислоты более 50 % 
1796 802 

 

СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА, що 

містить азотної кислоти не більше 50 % 

СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ 

ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной 

кислоты не более 50 % 

1826 802 

 
Суміш рідка багатокомпонентна, технічна Смесь жидкая многокомпонентная, техническая 1993 328 

 

Суміш токсичних газів і аргону, токсична, 

стиснена 

Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, 

сжатая 
1955 220 

 
Суміш токсичних газів і водню стиснена Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая 1953 219 

 
Суміш фенольних основ Манніха Смесь фенольных оснований Манниха 3082 906 

 

Суміш фтористоводневої (плавикової) та 

хлористоводневої (соляної) кислот 

Смесь фтористоводородной (плавиковой) и 

хлористоводородной (соляной) кислот 
2922 833 

 

Суміш фтористоводневої (плавикової) та 

хлористоводневої (соляної) кислот 

Смесь фтористоводородной (плавиковой) и 

хлористоводородной (соляной) кислот 
2922 833 

 
Суміші відпрацьованих нафтопродуктів (СНВ) Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) 1993 328 

 
Суміші газові моносилану з аргоном Смеси газовые моносилана с аргоном 1953 219 

 
Суміші газові моносилану з воднем Смеси газовые моносилана с водородом 1953 219 

 

Суміші солей барію для термообробки (НТ-495, 

НТ-660, БМФ) 

Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, 

НТ-660, БМФ) 
1564 630 

 
Позицію виключено 

   

 
Суризони Суризоны 2206 див. Композиції ізоціанатні 

 
СУРМА - ПОРОШОК СУРЬМА - ПОРОШОК 2871 617 

 
Сурма п'ятифториста Сурьма пятифтористая 1732 див. СУРМИ ПЕНТАФТОРИД 

 
СУРМИ ЛАКТАТ СУРЬМЫ ЛАКТАТ 1550 620 

 
СУРМИ ПЕНТАФТОРИД СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД 1732 801 

 
СУРМИ ПЕНТАХЛОРИД РІДКИЙ СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ 1730 801 

 
СУРМИ ПЕНТАХЛОРИДУ РОЗЧИН СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР 1731 801 

 

СУРМИ СПОЛУКА НЕОРГАНІЧНА РІДКА, 

Н.З.К. 

СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ 

ЖИДКОЕ, Н.У.К. 
3141 630 

 

СУРМИ СПОЛУКА НЕОРГАНІЧНА ТВЕРДА, 

Н.З.К. 

СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ 

ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 
1549 630 

 
СУРМИ ТРИХЛОРИД СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 1733 806 
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СУРМИ-КАЛІЮ ТАРТРАТ СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ 1551 620 

 
ТАЛІЮ (I) НІТРАТ ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ 2727 657 

 
ТАЛІЯ СПОЛУКА, Н.З.К. ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 1707 630 

 
ТАЛЮ (I) ХЛОРАТ ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ 2573 503 

 
Танілін, розчин Танилин, раствор 3139 510 

 
Текстилю відходи вологі Текстиля отходы влажные 1857 Не підпадає під дію Правил 

 
ТЕЛУРУ ГЕКСАФТОРИД ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД 2195 203 

 
ТЕЛУРУ СПОЛУКА, Н.З.К. ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 3284 630 

 
ТЕРМОСІРНИКИ ТЕРМОСПИЧКИ 1331 402 

 
Терпени-вуглеводні Терпены-углеводороды 2319 

див. ВУГЛЕВОДНІ ТЕРПЕНОВІ, 

Н.З.К. 

 
Терпентин Терпентин 1299 див. СКИПИДАР 

 
ТЕРПІНОЛЕН ТЕРПИНОЛЕН 2541 317 

 
Тетраброметан Тетрабромметан 2516 див. ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАБРОМІД 

 
ТЕТРАБРОМЕТАН ТЕТРАБРОМЭТАН 2504 605 

1,2,3, 

6- 
ТЕТРАГІДРОБЕНЗАЛЬДЕГІД 1,2,3,6- ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД 2498 316 

1,2,3, 

6- 
ТЕТРАГІДРОПІРИДИН 1,2,3,6- ТЕТРАГИДРОПИРИДИН 2410 310 

 
ТЕТРАГІДРОТІОФЕН ТЕТРАГИДРОТИОФЕН 2412 304 

 
ТЕТРАГІДРОФУРАН ТЕТРАГИДРОФУРАН 2056 301 

 
ТЕТРАГІДРОФУРФУРИЛАМІН ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН 2943 326 

 
ТЕТРАЕТИЛДИТІОПІРОФОСФАТ ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ 1704 614 

 
ТЕТРАЕТИЛЕНПЕНТАМІН ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН 2320 807 

 
ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 1292 315 

 

Тетраетоксисилану та олігоетоксисиланів суміш 

складна 

Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь 

сложная 
1993 328 

 
Тетрамери пропілену Тетрамеры пропилена 2850 див. ПРОПІЛЕНУ ТЕТРАМЕР 

 

ТЕТРАМЕТИЛАМОНІЮ ГІДРОКСИД 

ТВЕРДИЙ 

ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, 

ТВЕРДЫЙ 
3423 807 

 

ТЕТРАМЕТИЛАМОНІЮ ГІДРОКСИДУ 

РОЗЧИН 

ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА 

РАСТВОР 
1835 807 
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Тетраметилетилендіамін Тетраметилэтилендиамин 2372 

див. 1, 2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМІНО)-

ЕТАН 

 
ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 2749 304 

 
Тетраметоксисилан Тетраметоксисилан 2606 див. МЕТИЛОРТОСИЛІКАТ 

 
Тетран Тетран 1993 328 

 
ТЕТРАНІТРОМЕТАН ТЕТРАНИТРОМЕТАН 1510 658 

 
Тетрапропілен Тетрапропилен 2850 див. ПРОПІЛЕНУ ТЕТРАМЕР 

 
ТЕТРАПРОПІЛОРТОТИТАНАТ ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ 2413 316 

1,1,1, 

2- 
ТЕТРАФТОРЕТАН 1,1,1,2- ТЕТРАФТОРЭТАН 3159 201 

1,1,2, 

2- 
Тетрафторетан 1,1,2,2- Тетрафторэтан 3161 218 

 
ТЕТРАФТОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1081 205 

 

ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 14) 

ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) 
1982 201 

 
ТЕТРАХЛОРЕТАН ТЕТРАХЛОРЭТАН 1702 605 

 
ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 1897 605 

 
Тетрахлорметан Тетрахлорметан 1846 див. ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАХЛОРИД 

 
Тетрахлорпентан Тетрахлорпентан 2810 615 

1,1,1,

3- 
Тетрахлорпропан 1,1,1,3-Тетрахлорпропан 2810 615 

 
Тетрахлорфеноли Тетрахлорфенолы 2020 див. ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ 

 

ТИТАН - ПОРИСТІ ГРАНУЛИ або ТИТАН - 

ПОРИСТІ ПОРОШКИ 

ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - 

ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ 
2878 403 

 

ТИТАН - ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою частокою води не менше 25 % 

ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей 

воды не менее 25 % 
1352 403 

 
ТИТАН - ПОРОШОК СУХИЙ ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ 2546 405 

 
Титан гранульований Титан гранулированный 2878 

див. ТИТАН - ПОРИСТІ 

ГРАНУЛИ або ТИТАН - ПОРИСТІ 

ПОРОШКИ 

 
Титан чотирихлористий Титан четыреххлористый 1838 див. ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД 
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ТИТАНУ ГІДРИД ТИТАНА ГИДРИД 1871 409 

 
ТИТАНУ ДИСУЛЬФІД ТИТАНА ДИСУЛЬФИД 3174 405 

 
ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД 1838 656 

 

ТИТАНУ ТРИХЛОРИД ПІРОФОРНИЙ або 

ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ СУМІШ 

ПІРОФОРНА 

ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или 

ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ 

ПИРОФОРНАЯ 

2441 406 

 
ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ СУМІШ ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ 2869 806 

 
ТІОГЛІКОЛЬ ТИОГЛИКОЛЬ 2966 612 

 
Тіолан Тиолан 2412 див. ТЕТРАГІДРОТІОФЕН 

 
ТІОНІЛХЛОРИД ТИОНИЛХЛОРИД 1836 803 

4- ТІОПЕНТАНАЛЬ 4- ТИОПЕНТАНАЛЬ 2785 612 

 
ТІОСЕЧОВИНИ ДІОКСИД ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД 3341 405 

 
ТІОФЕН ТИОФЕН 2414 304 

 
Тіофенол Тиофенол 2337 див. ФЕНІЛМЕРКАПТАН 

 
ТІОФОСГЕН ТИОФОСГЕН 2474 612 

 
ТІОФОСФОРИЛХЛОРИД ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 1837 803 

 
Тіурами технічні Тиурамы технические 3077 906 

 

ТОКСИНИ, ДОБУТІ З ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, 

РІДКІ, Н.З.К. 

ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 
3172 623 

 

ТОКСИНИ, ДОБУТІ З ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, 

ТВЕРДІ, Н.З.К. 

ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 
3462 623 

 
Позицію виключено 

   

 
ТОЛУЇДИНИ РІДКІ ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 1708 616 

 
ТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 3451 616 

2, 4- ТОЛУЇЛЕНДІАМІН ТВЕРДИЙ 2,4- ТОЛУИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ 1709 608 

2, 4- ТОЛУЇЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН 2,4- ТОЛУИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 3418 608 

 
ТОЛУОЛ ТОЛУОЛ 1294 309 

 
Толуол кам'яновугільний Толуол каменноугольный 1294 див. ТОЛУОЛ 

 
ТОЛУЇЛЕНДІІЗОЦІАНАТ ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 2078 609 

 

ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТА РІДКА, що 

містить більше 5 % вільної сірчаної кислоти 

Толуолсульфокислоты, содержащая более 5 % 

свободной серной кислоты 
2584 803 
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ТОРПЕДИ ВИБУХОВІ для нафтосвердловин 

без детонатора 

ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважен 

без детонатора 
0099 192 

 
Тосоли Тосолы 2810 615 

 
транс-Бутен-2 транс- Бутен-2 1012 

див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-

БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, 

або транс-2-БУТИЛЕН 

 
ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ ТРАССЕРИ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ 0306 123 

 
ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ 0212 124 

 
Тремоліт Тремолит 2590 див. АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ 

 

ТРЕТ-(1-АЗИРИДИНІЛ)ФОС- 

ФІНОКСИДУ РОЗЧИН 

ТРЕТ-(1-АЗИРИДИНИЛ)ФОС- 

ФИНОКСИДА РАСТВОР 
2501 614 

 
трет-Аміламін трет- Амиламин 1106 див. АМІЛАМІН 

 

трет-Бутила-бензоїла пероксид, розчин з 

концентрацією не більше 77 % 

трет-Бутила-бензоила пероксид, раствор 

концентрации не более 77 % 
3101 506 

 
трет-Бутилакрилат стабілізований трет- Бутилакрилат стабилизированный 3272 306 

 
трет-БУТИЛГІПОХЛОРИТ трет- БУТИЛГИПОХЛОРИТ 3255 Перевезення заборонене 

 
трет-БУТИЛІЗОЦІАНАТ трет- БУТИЛИЗОЦИАНАТ 2484 609 

 

трет-Бутилпероксіацетат більше 52 %, але не 

більше 77 %, з розчинником типу А не менше 

23 % 

трет- Бутилпероксиацетат более 52 %, но не 

более 77 % с растворителем типа А не менее 23 

% 

3101 506 

 

трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ- 

ХЛОРФОРМІАТ 

трет- БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ- 

ХЛОРФОРМИАТ 
2747 611 

 
трет-Додецилмеркаптан трет- Додецилмеркаптан 3082 906 

 
трет-Октилмеркаптан трет- Октилмеркаптан 3023 див. 2- МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТІОЛ 

 
ТРИАЛІЛАМІН ТРИАЛЛИЛАМИН 2610 325 

 
ТРИАЛІЛБОРАТ ТРИАЛЛИЛБОРАТ 2609 626 

 
Триарілфосфат Триарилфосфат 3082 906 

 
Трибромметан Трибромметан 2515 див. БРОМОФОРМ 

 
ТРИБУТИЛАМІН ТРИБУТИЛАМИН 2542 614 

 
Трибутилоловофосфат Трибутилоловофосфат 3077 906 

 
ТРИБУТИЛФОСФАН ТРИБУТИЛФОСФАН 3254 405 

 
Трибутилфосфат Трибутилфосфат 3082 906 
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Триетаноламін Триэтаноламин 3082 906 

 
ТРИЕТИЛАМІН ТРИЭТИЛАМИН 1296 311 

 
Позицію виключено 

   

 
Триетилбензол Триэтилбензол 3082 906 

 
Триетилборат Триэтилборат 1176 див. ЕТИЛБОРАТ 

 
ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМІН ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН 2259 807 

 
Триетилортоформіат Триэтилортоформиат 2524 див. ЕТИЛОРТОФОРМІАТ 

 
ТРИЕТИЛФОСФІТ ТРИЭТИЛФОСФИТ 2323 327 

 
Триетилхлорсилан Триэтилхлорсилан 2985 321 

 
ТРИІЗОБУТИЛЕН ТРИИЗОБУТИЛЕН 2324 315 

 
ТРИІЗОПРОПІЛБОРАТ ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ 2616 306 

 
Трикрезилфосфат Трикрезилфосфат 3082 906 

 

ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, що містить більше 3 % 

ортоізомера 

ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3 % 

ортоизомера 
2574 614 

 
Трикрезол Трикрезол 2022 див. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВА 

 
Тример пропілену Тример пропилена 2057 див. ТРИПРОПІЛЕН 

2,2, 

4- 
триметил-6-етокси-1,2,3, 4-дигідролін 2,2,4- Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин 3082 906 

 
ТРИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 1083 208 

 

ТРИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з 

масовою часткою триметиламіна не більше 50 

% 

ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с 

массовой долей триметиламина не более 50 % 
1297 311 

 
Триметиламонія гідроксид Триметиламмония гидроксид 2920 825 

 
ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 2438 611 

1,3, 

5- 
ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 1,3,5- ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 2325 317 

1,2, 

3- 
Триметилбензол 1,2,3- Триметилбензол 3295 328 

 
ТРИМЕТИЛБОРАТ ТРИМЕТИЛБОРАТ 2416 306 

 

ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН- 

ДІАМІНИ 

ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН- 

ДИАМИНЫ 
2327 807 
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ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН- 

ДІІЗОЦІАНАТ 

ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН- 

ДИИЗОЦИАНАТ 
2328 609 

 
Триметилдигідрохіноліну полімер Триметилдигидрохинолина полимер 3077 906 

 
Триметилортоформіат Триметилортоформиат 3272 306 

 
ТРИМЕТИЛФОСФІТ ТРИМЕТИЛФОСФИТ 2329 327 

 
ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН 1298 321 

 
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМІН ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 2326 807 

 

ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 10 % 

ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕНННЫЙ с 

массовой долей воды не меньше чем 10 % 
3367 404 

 

ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 30 % 

ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 30 % 
1354 404 

 

ТРИНІТРОБЕНЗОЛ сухий або зволожений з 

масовою часткою води менше 30 % 

ТРИНИТРОБЕНЗОЛ сухой или увлажненный с 

массовой долей воды меньше чем 30 % 
0214 111 

 

ТРИНІТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА 

СТИФНІЛОВА) сухий або зволожений з 

масовою часткою води або суміші спирту та 

води менше 20 % 

ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА 

СТИФНИЛОВАЯ) сухой или увлажненный с 

массовой долей воды или смеси спирта и воды 

меньше чем 20 % 

0219 111 

 

ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 10 % 

ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ 

с массовой долей воды не меньше чем 10 % 
3366 404 

 

ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 30 % 

ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ 

с массовой долей воды не менее 30 % 
1356 404 

 

ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухий або 

зволожений з масовою часткою води менше 30 

% 

ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или 

увлажненный с массовой долей воды меньше 

чем 30 % 

0209 111 

 

ТРИНІТРОФЕНІЛМЕТИЛНІТРАМІН 

(ТЕТРИЛ) 

ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН 

(ТЕТРИЛ) 
0208 111 

 

ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА) 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не 

менше 10 % 

ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА 

ПИКРИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННАЯ с массовой 

долей воды не меньше чем 10 % 

3364 404 

 

ТРИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 30 % 

ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 30 % 
1344 404 
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ТРИНІТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПІКРИЛХЛОРИД) 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не 

менше 10 % 

ТРИНІТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПІКРИЛХЛОРИД) 

УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не 

меньше чем 10 % 

3365 404 

 
Позицію виключено 

   

 
ТРИПРОПІЛАМІН ТРИПРОПИЛАМИН 2260 325 

 
Трипропілбор Трипропилбор 3128 416 

 
ТРИПРОПІЛЕН ТРИПРОПИЛЕН 2057 305 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
ТРИТОНАЛ ТРИТОНАЛ 0390 111 

 
Трифенілхлорсилан Трифенилхлорсилан 2923 832 

 
ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 3057 203 

 
Трифторетан Трифторэтан 2035 

див. 1,1, 1-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R143 a) 

1,1, 

1- 

ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ 

R 143a) 

1,1,1- ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 
2035 205 

 

ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 23) 

ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 

R 23) 
1984 201 

 
ТРИФТОРМЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 3136 201 

 
Трифторметансульфокислота Трифторметансульфокислота 3265 803 

2- ТРИФТОРМЕТИЛАНІЛІН 2- ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 2942 608 

3- ТРИФТОРМЕТИЛАНІЛІН 3- ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 2948 616 

 
Трифтортрихлоретан Трифтортрихлорэтан 3082 906 

 
ТРИФТОРХЛОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
1082 209 

 

ТРИФТОРХЛОРМЕТАНУ І ФТОРОФОРМУ 

АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що містить приблизно 

60 % трифторхлорметану (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 503) 

ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА 

АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая 

приблизительно 60 % трифторхлорметана (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 

2599 201 

 
ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 2442 803 

 
ТРИХЛОРБЕНЗОЛИ РІДКІ ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 2321 608 

 
ТРИХЛОРБУТЕН ТРИХЛОРБУТЕН 2322 605 
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Позицію виключено 

   
1,1, 

1- 
ТРИХЛОРЕТАН 1,1,1- ТРИХЛОРЭТАН 2831 605 

 
ТРИХЛОРЕТИЛЕН ТРИХЛОРЭТИЛЕН 1710 605 

 
Трихлоретилфосфат Трихлорэтилфосфат 2810 615 

 
Трихлорметилбензол Трихлорметилбензол 2226 див. БЕНЗОТРИХЛОРИД 

1,2, 

3- 
Трихлорпропан 1,2,3- Трихлорпропан 2810 615 

 
Позицію виключено 

   

 
ТРИХЛОРСИЛАН ТРИХЛОРСИЛАН 1295 431 

 
ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ 0106 143 

 
ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ 0107 144 

 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними 

елементами 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными 

элементами 
0408 143 

 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними 

елементами 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными 

элементами 
0409 144 

 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними 

елементами 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными 

элементами 
0410 145 

 
ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 0316 106 

 
ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 0368 121 

 
ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 0317 145 

 
Тукосуміш "УкрТехноФосNPK" Тукосмесь "УкрТехноФосNPK" 2067 

див. ДОБРИВО АМІАЧНО-

НІТРАТНЕ 

 
Уайт-спірит Уайт-спирит 1300 див. СКИПИДАРУ ЗАМІННИК 

 
УНДЕКАН УНДЕКАН 2330 315 

 
Уротропін Уротропин 1328 див. ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН 

 

УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНІ, що містять 

займистий нетоксичний скраплений газ 

УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, что 

содержат невоспламеняющийся нетоксичный 

сжиженный газ 

3358 218 

 

УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНІ, що містять 

незаймистий нетоксичний скраплений газ або 

аміаку розчин (N ООН 2672) 

УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, 

содержащие невоспламеняющийся неядовитый 

газ или аммиака раствор (N ООН 2672) 

2857 213 
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ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розріджувач або розчинник фарби) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) 

1263 305 

 

ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розріджувач або розчинник фарби) (тиск парів 

при 50° C не більше 110 кПа) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) (давление 

паров при 50° C не более 110 кПа) 

1263 305 

 

ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розріджувач або розчинник фарби) (тиск парів 

при 50° C більше 110 кПа) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) (давление 

паров при 50° C более 110 кПа) 

1263 305 

 

ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розріджувач або розчинник фарби) (нев'язкі) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) (невязкие) 

1263 305 

 

ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розріджувач або розчинник фарби) (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) (имеющие 

температуру вспышки ниже 23° C и вязкие) 

(температура кипения не более 35° C) 

1263 305 
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ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розріджувач або розчинник фарби) (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C більше 110 кПа, температура 

кипіння більше 35° C) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) (имеющие 

температуру вспышки ниже 23° C и вязкие) 

(давление паров при 50° C более 110 кПа, 

температура кипения более 35° C) 

1263 305 

 

ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розріджувач або розчинник фарби) (з 

температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск 

парів при 50° C не більше 110 кПа) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) (имеющие 

температуру вспышки ниже 23° C и вязкие) 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 

1263 305 

 

ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, 

барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи 

розчинник або розріджувач фарби) 

КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

растворитель или разбавитель краски) 

3066 823 

 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або 

МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З 

ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи 

розріджувач або розчинник типографської 

фарби), легкозаймистий (нев'язкі) 

КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ 

легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ 

КРАСКОЙ (включая разбавитель или 

растворитель типографской краски), 

легковоспламеняющийся (невязкие) 

1210 328 

 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або 

МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З 

ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи 

розріджувач або розчинник типографської 

фарби), легкозаймистий 

КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ 

легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ 

КРАСКОЙ (включая разбавитель или 

растворитель типографской краски), 

легковоспламеняющийся 

1210 328 
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ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або 

МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З 

ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи 

розріджувач або розчинник типографської 

фарби), легкозаймистий (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа) 

КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ 

легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ 

КРАСКОЙ (включая разбавитель или 

растворитель типографской краски), 

легковоспламеняющийся (давление паров при 

50° C более 110 кПа) 

1210 328 

 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або 

МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З 

ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи 

розріджувач або розчинник типографської 

фарби), легкозаймистий (тиск парів при 50° C 

не більше 110 кПа) 

КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ 

легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ 

КРАСКОЙ (включая разбавитель или 

растворитель типографской краски), 

легковоспламеняющийся (давление паров при 

50° C не более 110 кПа) 

1210 328 

 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або 

МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З 

ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи 

розріджувач або розчинник типографської 

фарби), легкозаймистий (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; температура 

кипіння не більше 35° C) 

КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ 

легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ 

КРАСКОЙ (включая разбавитель или 

растворитель типографской краски), 

легковоспламеняющийся (имеющие температуру 

вспышки ниже 23° C и вязкие) (температура 

кипения не более 35° C) 

1210 328 

 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або 

МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З 

ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи 

розріджувач або розчинник типографської 

фарби), легкозаймистий (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск пар при 50° C 

більше 110 кПа, температура кипіння більше 

35° C) 

КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ 

легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ 

КРАСКОЙ (включая разбавитель или 

растворитель типографской краски), 

легковоспламеняющийся (имеющие температуру 

вспышки ниже 23° C и вязкие) (давление паров 

при 50° C более 110 кПа, температура кипения 

более 35° C) 

1210 328 
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ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або 

МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З 

ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (включаючи 

розріджувач або розчинник типографської 

фарби), легкозаймистий (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск пар при 50° C 

не більше 110 кПа) 

КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ 

легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ 

КРАСКОЙ (включая разбавитель или 

растворитель типографской краски), 

легковоспламеняющийся (имеющие температуру 

вспышки ниже 23° C и вязкие) (давление паров 

при 50° C не более 110 кПа) 

1210 328 

 

ФАРБА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

(включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, 

оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку 

лакову основу) або МАТЕРІАЛ 

ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або 

розріджувач фарби) 

КРАСКА КОРРОЗИЙНАЯ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая 

краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, 

политуру, жидкий наполнитель и жидкую 

лаковую основу) или МАТЕРИАЛ 

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или 

разбавитель краски) 

3470 825 

 

ФАРБА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА 

(включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, 

шеллак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та 

рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ 

ЛАКОФАРБОВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

КОРОЗІЙНИЙ (включаючи розчинник та 

розріджувач фарби) 

КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 

КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, 

краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или 

МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 

КОРРОЗИЙНЫЙ (включая растворитель и 

разбавитель краски) 

3469 328 

 
Фарби й матеріали лакофарбові, легкозаймисті 

Краски и материалы лакокрасочные, 

легковоспламеняющиеся 
1263 

див. ФАРБА (включаючи фарбу, 

лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, 

політуру, рідкий наповнювач і 

рідку лакову основу) або 

МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ 

(включаючи розріджувач або 

розчинник фарби) 

 
ФЕНАЦИЛБРОМІД ФЕНАЦИЛБРОМИД 2645 616 

 
Фенацилхлорид Фенацилхлорид 1697 

див. ХЛОРАЦЕТОФЕНОН 

ТВЕРДИЙ 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

600   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

 
ФЕНЕТИДИНИ ФЕНЕТИДИНЫ 2311 608 

 
ФЕНІЛАЦЕТИЛХЛОРИД ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 2577 804 

 
ФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛ РІДКИЙ ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ 2470 608 

 
Фенілбутадиноксид Фенилбутадиноксид 3077 906 

 
ФЕНІЛГІДРАЗИН ФЕНИЛГИДРАЗИН 2572 616 

 
ФЕНІЛЕНДІАМІНИ (о-, м-, п-) ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) 1673 608 

2- Фенілетанол 2- Фенилэтанол 2810 615 

 
Фенілетилдихлорсилан Фенилэтилдихлорсилан 2435 

див. 

ЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 

 
ФЕНІЛІЗОЦІАНАТ ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 2487 609 

 
ФЕНІЛКАРБІЛАМІНОХЛОРИД ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД 1672 616 

 
Позицію виключено 

   

 
ФЕНІЛМЕРКАПТАН ФЕНИЛМЕРКАПТАН 2337 609 

 
Позицію виключено 

   
N- Феніл-п-фенілендіамін N- Фенил-n-фенилендиамин 3077 906 

 
ФЕНІЛРТУТІ ГІДРОКСИД ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД 1894 619 

 
ФЕНІЛРТУТІ НІТРАТ ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ 1895 619 

 
ФЕНІЛРТУТІ СПОЛУКА, Н.З.К. ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 2026 630 

 
ФЕНІЛРТУТЬАЦЕТАТ ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ 1674 619 

 
ФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 1804 805 

 
ФЕНІЛФОСФОРДИХЛОРИД ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД 2798 804 

 
ФЕНІЛФОСФОРТІОДИХЛОРИД ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД 2799 804 

 
Фенілхлорид Фенилхлорид 1134 див.  ХЛОРБЕНЗОЛ 

 
Фенілхлорсилан Фенилхлорсилан 2988 431 

 
ФЕНІЛХЛОРФОРМІАТ ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ 2746 611 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
ФЕНОЛ РОЗПЛАВЛЕНИЙ ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 2312 608 

 
ФЕНОЛ ТВЕРДИЙ ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ 1671 608 

 
Фенолоспирти Фенолоспирты 2810 615 

 
ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА РІДКА ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ 1803 804 

 
ФЕНОЛУ РОЗЧИН ФЕНОЛА РАСТВОР 2821 608 
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Феноляти Феноляты 1760 823 

 

ФЕРОСИЛІЦІЙ з масовою часткою кремнію не 

менше 30 %, але менше 90 % 

ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не 

менее 30 %, но менее 90 % 
1408 408 

 
ФЕРОЦЕРІЙ ФЕРРОЦЕРИЙ 1323 403 

 
Фетерол Фэтерол 2398 

див. ЕФІР МЕТИЛ-трет-

БУТИЛОВИЙ 

 

ФІЛЬТРИ НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІ МЕМБРАННІ, з 

масовою часткою азоту не більше 12,6 % на 

висушену масу 

ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ 

МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6 % 

азота по массе сухого вещества 

3270 402 

 
Фліцид Флицид 1992 319 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Флотореагент нафтовуглехімічний марки ФН Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН 3082 906 

 
Флотореагент нафтовуглехімічний марки ФНУ Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ 1993 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Флюс рідкий БМ-1 Флюс жидкий БМ-1 1992 319 

 
Формалін Формалин 2209 

див. ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН, 

що містить не менше 25 % 

формальдегіду 

 
Формальгліколь Формальгликоль 1166 див. ДІОКСОЛАН 

 

ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 
1198 320 

 

ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН, що містить не 

менше 25 % формальдегіду 

ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не 

менее 25 % формальдегида 
2209 807 

 
Формсечовина Форммочевина 1760 823 

 
ФОСГЕН ФОСГЕН 1076 203 

9- 
ФОСФАБІЦИКЛОНОНАНИ 

(ЦИКЛООКТАДІЄНФОСФІНИ) 

9- ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ 

(ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) 
2940 405 
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Фосфанол Фосфанол 3264 816 

 
ФОСФІН ФОСФИН 2199 209 

 
ФОСФОР АМОРФНИЙ ФОСФОР АМОРФНЫЙ 1338 404 

 

ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) ПІД ШАРОМ 

ВОДИ або У РОЗЧИНІ 

ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ 

ВОДЫ или В РАСТВОРЕ 
1381 406 

 
ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) СУХИЙ ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ 1381 406 

 
ФОСФОР БІЛИЙ РОЗПЛАВЛЕНИЙ ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 2447 406 

 
Фосфор п'ятисірчатий Фосфор пятисернистый 1340 

див. ФОСФОРУ ПЕНТАСУЛЬФІД, 

що не містить жовтого або білого 

фосфору 

 
Фосфор трисерністий Фосфор трехсернистый 1343 

див. ФОСФОРУ ТРИСУЛЬФІД, що 

не містить жовтого або білого 

фосфору 

 
Фосфор трихлористий Фосфор треххлористый 1809 див. ФОСФОРУ ТРИХЛОРИД 

 
Фосфорил хлористий Фосфорил хлористый 1810 див. ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД 

 
Фосфорилбромід Фосфорилбромид 1939 див. ФОСФОРУ ОКСИБРОМІД 

 
Фосфороводень Фосфороводород 2199 див. ФОСФІН 

 
ФОСФОРУ (V) ОКСИД ФОСФОРА (V) ОКСИД 1807 806 

 

ФОСФОРУ ГЕПТАСУЛЬФІД, що не містить 

жовтого або білого фосфору 

ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий 

желтого или белого фосфора 
1339 404 

 
ФОСФОРУ ОКСИБРОМІД ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 1939 806 

 
ФОСФОРУ ОКСИБРОМІД РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 

РАСПЛАВЛЕННЫЙ 
2576 801 

 
ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД 1810 656 

 
ФОСФОРУ ПЕНТАБРОМІД ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД 2691 806 

 

ФОСФОРУ ПЕНТАСУЛЬФІД, що не містить 

жовтого або білого фосфору 

ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий 

желтого или белого фосфора 
1340 409 

 
ФОСФОРУ ПЕНТАФТОРИД ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД 2198 203 

 
ФОСФОРУ ПЕНТАХЛОРИД ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД 1806 806 

 

ФОСФОРУ СЕСКВІСУЛЬФІД, що не містить 

жовтого або білого фосфору 

ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не 

содержащий желтого или белого фосфора 
1341 404 

 
ФОСФОРУ ТРИБРОМІД ФОСФОРА ТРИБРОМИД 1808 801 
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ФОСФОРУ ТРИОКСИД ФОСФОРА ТРИОКСИД 2578 806 

 

ФОСФОРУ ТРИСУЛЬФІД, що не містить 

жовтого або білого фосфору 

ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий 

желтого или белого фосфора 
1343 404 

 
ФОСФОРУ ТРИХЛОРИД ФОСФОРА ТРИХЛОРИД 1809 656 

 
ФОТОАВІАБОМБИ ФОТОАВИАБОМБЫ 0039 103 

 
ФОТОАВІАБОМБИ ФОТОАВИАБОМБЫ 0038 133 

 
Фракція альфаметилстирольна Фракция альфаметилстирольная 2303 див. ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ 

 
Фракція альфа-олефінов C 10 - C 12 Фракция альфа-олефинов C 10 - C 12 3295 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Позицію виключено 

   

 
Фракція альфа-олефінов C 8, C 8 - C 10 Фракция альфа-олефинов C 8, C 8 - C 10 3295 328 

 
Фракція антраценова Фракция антраценовая 2928 640 

 

Фракція ароматична коксохімічного 

виробництва 

Фракция ароматическая коксохимического 

производства 
1992 319 

 
Фракція бензинова газова стабільна Фракция бензиновая газовая стабільная 3295 

див. ВУГЛЕВОДОРОДИ 

РІДКІ,Н.З.К 

 
Фракція бензинова прямої гонки Фракция бензиновая прямой гонки 1268 328 

 
Фракція бензол-толуольна Фракция бензол-толуольная 1993 328 

 
Фракція бетапіколінова Фракция бетапиколиновая 2313 див. ПІКОЛІНИ 

 
Фракція бутан-бутиленова Фракция бутан-бутиленовая 1965 206 

 
Фракція бутан-пропан-гексанова Фракция бутан-пропан-гексановая 3295 328 

 
Фракція бутилен-аміленова Фракция бутилен-амиленовая 1965 206 

 
Фракція бутилен-бутадієнова Фракция бутилен-бутадиеновая 1965 206 

 
Фракція бутилен-дивінілова Фракция бутилен-дивиниловая 1965 див. Фракція бутилен-бутадієнова 

 
Фракція бутилен-ізобутиленова Фракция бутилен-изобутиленовая 1965 206 

 
Фракція бутиленова Фракция бутиленовая 1965 206 

 
Фракція вуглеводнева, широка Фракция углеводородная, широкая 1965 

див. Фракція широка легких 

вуглеводнів (ШФЛВ) 

 
Фракція гексан-гептанова Фракция гексан-гептановая 3295 328 

 
Фракція гексанова Фракция гексановая 3295 328 

 
Фракція етилбензольна Фракция этилбензольная 3295 328 

 
Фракція ефіроальдегідна Фракция эфироальдегидная 1993 328 
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Фракція ізоаміленова Фракция изоамиленовая 3295 328 

 
Фракція ізобутан-ізобутиленова Фракция изобутан-изобутиленовая 1965 206 

 
Фракція ізобутанова Фракция изобутановая 1965 206 

 
Фракція ізопентанова Фракция изопентановая 3295 328 

 
Фракція інденкумаронова Фракция инденкумароновая 1993 328 

 
Фракція керосино-газойлева Фракция керосино-газойлевая 3295 328 

 
Фракція ксилольна Фракция ксилольная 1307 див. КСИЛОЛИ 

 
Фракція метилдигідропіранова Фракция метилдигидропирановая 3295 328 

 
Позицію виключено 

   

 
Фракція н-гептанова Фракция н-гептановая 3295 328 

 
Фракція нормального бутану Фракция нормального бутана 1965 206 

 
Фракція параксилольна Фракция параксилольная 3295 328 

 
Фракція пентан-ізопентанова Фракция пентан-изопентановая 3295 328 

 
Фракція пентанізопренциклопентадієнова Фракция пентанизопренциклопентадиеновая 3295 328 

 
Фракція пентанова Фракция пентановая 3295 328 

 
Фракція піколінова Фракция пиколиновая 2313 див. ПІКОЛИНИ 

 
Фракція піпериленовая Фракция пипериленовая 1993 328 

 
Фракція поліалкілбензолів Фракция полиалкилбензолов 1992 див. Фракція поліалкілбензольна 

 
Фракція поліалкілбензольна Фракция полиалкилбензольная 1992 319 

 
Фракція пропан-бутанова Фракция пропан-бутановая 1965 206 

 
Фракція пропан-бутан-пентанова Фракция пропан-бутан-пентановая 1965 206 

 
Фракція пропанова Фракция пропановая 1978 див. ПРОПАН 

 
Фракція пропан-пропіленова Фракция пропан-пропиленовая 1965 206 

 
Фракція фенольна Фракция фенольная 2810 615 

 
Фракція широка легких вуглеводнів (ШФЛВ) 

Фракция широкая легких углеводородов 

(ШФЛУ) 
1965 206 

 
Фтіон Фтион 1992 319 

 
ФТОР СТИСНЕНИЙ ФТОР СЖАТЫЙ 1045 211 

 
ФТОРАНІЛІНИ ФТОРАНИЛИНЫ 2941 608 

 
ФТОРБЕНЗОЛ ФТОРБЕНЗОЛ 2387 312 

 
Фтордихлорметан Фтордихлорметан 1029 

див. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21) 
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ФТОРОСИЛІКАТИ, Н.З.К. ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. 2856 630 

 
ФТОРТОЛУОЛИ ФТОРТОЛУОЛЫ 2388 312 

 
ФУМАРИЛХЛОРИД ФУМАРИЛХЛОРИД 1780 803 

 
ФУРАЛЬДЕГІДИ ФУРАЛЬДЕГИДЫ 1199 650 

 
ФУРАН ФУРАН 2389 301 

 
Фурфураль Фурфураль 1199 див. ФУРАЛЬДЕГІДИ 

 
Фурфуральдегід Фурфуральдегид 1199 див. ФУРАЛЬДЕГІДИ 

 
ФУРФУРИЛАМІН ФУРФУРИЛАМИН 2526 325 

 
Фурфурол Фурфурол 1199 див. ФУРАЛЬДЕГІДИ 

 
ХІНОЛІН ХИНОЛИН 2656 608 

 
Хладон 122a Хладон 122a - 

див. 1, 1-Дифтор-1,2, 2-

трихлоретан 

 
Хладон 152a Хладон 152a 1030 

див. 1, 1-ДИФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 152a) 

 
Хладон-113 Хладон-113 3082 

див. 1,1,2-Трифтор-1,2,2-

трихлоретан 

 
Хладон-12 Хладон-12 1028 

див. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12) 

 
Хладон-318-з Хладон-318-С 1976 

див. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН 

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ RC 

318) 

 
Хладон-503 Хладон-503 2599 

див. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА Й 

ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНА 

СУМІШ, що містить приблизно 60 

% трифторхлорметана (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 503) 

 
Хладон-612 Хладон-612 3163 215 

 
ХЛОР ХЛОР 1017 203 

 
Хлор трифтористий Хлор трехфтористый 1749 див. ХЛОРУ ТРИФТОРИД 

1- ХЛОР-1, 1-ДИФТОРЕТАН 1- ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН 2517 205 

1- 
ХЛОР-1,2,2, 2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 124) 

1- ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) 
1021 201 
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1- 
ХЛОР-2,2, 2-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 133a) 

1- ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) 
1983 201 

1- Хлор-3-бромпропан 1- Хлор-3-бромпропан 2688 див. 1-БРОМ -3-ХЛОРПРОПАН 

3- ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНІЛІЗОЦІАНАТ РІДКИЙ 
3- ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 

ЖИДКИЙ 
2236 609 

3- ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНІЛІЗОЦІАНАТ ТВЕРДИЙ 
3- ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 

ТВЕРДЫЙ 
3428 609 

2- Хлор-6-фторбензилхлорид 2- Хлор-6-фторбензилхлорид 2810 615 

 
ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
2075 605 

 
Хлорамінофенол Хлораминофенол 2673 див. 2-АМІНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 

 
ХЛОРАНІЗИДИНИ ХЛОРАНИЗИДИНЫ 2233 616 

 
ХЛОРАНІЛІНИ РІДКІ ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 2019 608 

 
ХЛОРАНІЛІНИ ТВЕРДІ ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 2018 608 

 
ХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 1461 501 

 

ХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ 

РОЗЧИН, Н.З.К. 

ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ 

РАСТВОР, Н.У.К. 
3210 510 

 
ХЛОРАТУ Й БОРАТУ СУМІШ ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ 1458 501 

 

ХЛОРАТУ Й МАГНІЮ ХЛОРИДУ СУМІШ, 

ТВЕРДА 

ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, 

ТВЕРДАЯ 
1459 501 

 

ХЛОРАТУ Й МАГНІЮ ХЛОРИДУ СУМІШІ 

РОЗЧИН 

ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ 

РАСТВОР 
3407 501 

 
Хлорацетальдегід Хлорацетальдегид 2232 див. 2-ХЛОРЕТАНАЛЬ 

 
ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 1752 611 

 
ХЛОРАЦЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1695 606 

 
ХЛОРАЦЕТОНІТРИЛ ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 2668 609 

 
ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, РІДКИЙ ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ 3416 616 

 
ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДИЙ ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ 1697 616 

 
ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, РІДКІ ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ 2235 616 

 
ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ТВЕРДІ ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ 3427 616 

 
ХЛОРБЕНЗОЛ ХЛОРБЕНЗОЛ 1134 318 

 
ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДИ ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 2234 318 
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1- Хлорбутан 1- Хлорбутан 1127 див. ХЛОРБУТАНИ 

 
ХЛОРБУТАНИ ХЛОРБУТАНЫ 1127 312 

 
Хлоргексидин Хлоргексидин 3077 906 

 
ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 1577 608 

 
ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3441 608 

 

ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12B1) 

ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) 
1974 201 

 

ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22) 

ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 
1018 201 

 

ХЛОРДИФТОРМЕТАНА Й 

ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАНА СУМІШ із 

постійною температурою кипіння, що містить 

близько 49 % хлордифторметану (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 502) 

ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И 

ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с 

постоянной температурой кипения, содержащая 

около 49 % хлордифторметана (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) 

1973 201 

 
Хлорекс Хлорекс 1916 

див. ЕФІР 2,2'-

ДИХЛОРДІЕТИЛОВИЙ 

2- ХЛОРЕТАНАЛЬ 2- ХЛОРЭТАНАЛЬ 2232 625 

2- Хлоретанальдегід 2- Хлорэтанальдегид 2232 див. 2-ХЛОРЕТАНАЛЬ 

 
ХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 1462 501 

 
ХЛОРИТУ РОЗЧИН ХЛОРИТА РАСТВОР 1908 816 

 
ХЛОРКРЕЗОЛИ ТВЕРДІ ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3437 616 

 
ХЛОРКРЕЗОЛОВ РОЗЧИН ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР 2669 616 

 
ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМІАТ ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 2745 611 

 
ХЛОРНІТРОАНІЛІНИ ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ 2237 608 

 
ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ, РІДКІ ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 3409 616 

 
ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ, ТВЕРДІ ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 1578 616 

 
ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 2433 616 

 
ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 3457 616 

 
Хлорокис міді Хлорокись меди 2775 див. Міді (II) оксихлорид 

 
Хлорокс Хлорокс 1760 823 

1- Хлороктан 1- Хлороктан 3082 906 

 
ХЛОРОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1991 312 
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Хлорорганічні відходи виробництва хлоропрену 

Хлорорганические отходы производства 

хлорпрена 
1992 

див. Відходи виробництва 

хлоропрену, легкозаймисті, рідкі 

4- 
ХЛОР-о-ТОЛУЇДИНГІДРОХЛОРИД, 

ТВЕРДИЙ 

4- ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, 

ТВЕРДЫЙ 
1579 616 

4- 
ХЛОР-о-ТОЛУЇДИНГІДРОХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 

4- ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА 

РАСТВОР 
3410 616 

 
ХЛОРОФОРМ ХЛОРОФОРМ 1888 605 

 

ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 115) 

ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) 
1020 201 

 
ХЛОРПІКРИН ХЛОРПИКРИН 1580 624 

 

ХЛОРПІКРИНУ Й МЕТИЛБРОМІДУ СУМІШ, 

що містить більше 2 % хлорпікрину 

ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, 

содержащая более 2 % хлорпикрина 
1581 209 

 
ХЛОРПІКРИНУ Й МЕТИЛХЛОРИДУ СУМІШ ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ 1582 209 

 
ХЛОРПІКРИНУ СУМІШ, Н.У.К. ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. 1583 624 

2- ХЛОРПІРИДИН 2- ХЛОРПИРИДИН 2822 608 

2- ХЛОРПРОПАН 2- ХЛОРПРОПАН 2356 304 

1- ХЛОРПРОПАН 1- ХЛОРПРОПАН 1278 312 

3- ХЛОРПРОПАНОЛ-1 3- ХЛОРПРОПАНОЛ-1 2849 625 

1- Хлорпропанол-2 1- Хлорпропанол-2 2611 див. ПРОПІЛЕНХЛОРГІДРИН 

2- ХЛОРПРОПЕН 2- ХЛОРПРОПЕН 2456 304 

 

ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 
2986 805 

 
ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 2987 817 

 

ХЛОРСИЛАНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 

КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

ХЛОРСИЛАНЫ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 

2985 321 

 

ХЛОРСИЛАНИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ 

КОРРОЗИОННЫЕ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 

3362 637 

 

ХЛОРСИЛАНИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, 

Н.З.К. 

ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 
3361 640 
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ХЛОРСИЛАНИ, ЩО РЕАГУЮТЬ ІЗ ВОДОЮ, 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 

2988 431 

 
Позицію виключено 

   

 
ХЛОРТОЛУЇДИНИ РІДКІ ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 3429 616 

 
ХЛОРТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 2239 616 

 
ХЛОРТОЛУОЛИ ХЛОРТОЛУОЛЫ 2238 318 

 

ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13) 

ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) 
1022 201 

 
ХЛОРУ ПЕНТАФТОРИД ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД 2548 211 

 
ХЛОРУ ТРИФТОРИД ХЛОРА ТРИФТОРИД 1749 203 

 
ХЛОРФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 1753 805 

2- Хлорфенол 2- Хлорфенол 2021 див. ХЛОРФЕНОЛИ РІДКІ 

 
ХЛОРФЕНОЛИ РІДКІ ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 2021 608 

 
ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 2020 608 

 

ХЛОРФЕНОЛЯТИ РІДКІ або ФЕНОЛЯТИ 

РІДКІ 

ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ 

ЖИДКИЕ 
2904 804 

 

ХЛОРФЕНОЛЯТИ ТВЕРДІ або ФЕНОЛЯТИ 

ТВЕРДІ 

ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ 

ТВЕРДЫЕ 
2905 804 

 

ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ 

КОРРОЗИОННЫЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 

2742 637 

 

ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, 

Н.З.К. 

ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ 

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 
3277 640 

 
Хлорхолінхлорид, розчин Хлорхолинхлорид, раствор 2996 604 

 
ХЛОРЦІАН СТАБІЛІЗОВАНИЙ ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1589 203 

 
Холінхлорид, водний розчин Холинхлорид, водный раствор 1760 823 

 
Хризотил Хризотил 2590 див. АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ 

 
Хром азотнокислий Хром азотнокислый 2720 див. ХРОМУ (III) НІТРАТ 

 
Хром трифтористий Хром трехфтористый 1756 див. Хрому фторид твердий 

 
Хромилхлорид Хромилхлорид 1758 див. ХРОМУ ОКСИХЛОРИД 

 
ХРОМУ (III) НІТРАТ ХРОМА (III) НИТРАТ 2720 501 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

610   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

 
Хрому (III) сульфат основний Хрома (III) сульфат основной 2923 832 

 
Хрому нітрат Хрома нитрат 2720 див. ХРОМУ (III) НІТРАТ 

 
ХРОМУ ОКСИХЛОРИД ХРОМА ОКСИХЛОРИД 1758 801 

 
ХРОМУ ТРИОКСИД БЕЗВОДНИЙ ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 1463 502 

 
ХРОМУ ФТОРИД ТВЕРДИЙ ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ 1756 806 

 
ХРОМУ ФТОРИДА РОЗЧИН ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР 1757 801 

 
ЦЕЗІЙ ЦЕЗИЙ 1407 409 

 
ЦЕЗІЮ ГІДРОКСИД ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД 2682 808 

 
ЦЕЗІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 2681 809 

 
ЦЕЗІЮ НІТРАТ ЦЕЗИЯ НИТРАТ 1451 501 

 

ЦЕЛУЛОЇД блоки, стружки, гранули, стрічки, 

трубки й т. д., крім відходів 

ЦЕЛЛУЛОИД блоки, стружки, гранулы, ленты, 

трубки и т. д., исключая отходы 
2000 402 

 
ЦЕЛУЛОЇДУ ВІДХОДИ ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ 2002 405 

 
ЦЕРІЙ - пластинки, злитки або бруски ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски 1333 403 

 
ЦЕРІЙ - стружка або дрібний порошок ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок 3078 409 

 
ЦИКЛОБУТАН ЦИКЛОБУТАН 2601 206 

 
ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМІАТ ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ 2744 611 

 
ЦИКЛОГЕКСАН ЦИКЛОГЕКСАН 1145 305 

 
Циклогексанол технічний чистий Циклогексанол технический чистый 1987 див. Спирт циклогексиловий 

 
ЦИКЛОГЕКСАНОН ЦИКЛОГЕКСАНОН 1915 316 

 
ЦИКЛОГЕКСЕН ЦИКЛОГЕКСЕН 2256 305 

 
ЦИКЛОГЕКСЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 1762 805 

 
ЦИКЛОГЕКСИЛАМІН ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 2357 807 

 
ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ 2243 316 

 
ЦИКЛОГЕКСИЛІЗОЦІАНАТ ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ 2488 609 

 
ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН 3054 326 

 
ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 1763 805 

 
ЦИКЛОГЕПТАН ЦИКЛОГЕПТАН 2241 305 

 
ЦИКЛОГЕПТАТРІЄН ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН 2603 313 

 
ЦИКЛОГЕПТЕН ЦИКЛОГЕПТЕН 2242 305 

 
Циклододекан Циклододекан 1325 401 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   611 

1,5, 

9- 
ЦИКЛОДОДЕКАТРІЄН 1,5,9- ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН 2518 614 

 
Позицію виключено 

   

 
ЦИКЛООКТАДІЄНИ ЦИКЛООКТАДИЕНЫ 2520 315 

 
ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН 2358 305 

 
ЦИКЛОПЕНТАН ЦИКЛОПЕНТАН 1146 305 

 
ЦИКЛОПЕНТАНОЛ ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 2244 316 

 
ЦИКЛОПЕНТАНОН ЦИКЛОПЕНТАНОН 2245 316 

 
ЦИКЛОПЕНТЕН ЦИКЛОПЕНТЕН 2246 301 

 
ЦИКЛОПРОПАН ЦИКЛОПРОПАН 1027 206 

 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТРАМІН 

(НМХ, ОКТОГЕН) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою 

часткою води не менше 15 % 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН 

(НМХ, ОКТОГЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 15 % 

0226 112 

 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТРАМІН 

(ОКТОГЕН, НМХ) ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН 

(ОКТОГЕН, НМХ) 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

0484 112 

 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНІТРАМІН 

(ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНТ, RDX) 

ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не 

менше 15 % 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН 

(ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНТ, RDX) 

УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не 

менее 15 % 

0072 112 

 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНІТРИНІТРАМІН 

(ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНІТ, RDX) 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРИНИТРАМИ

Н (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ, RDX) 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

0483 112 

 
ЦИМОЛИ ЦИМОЛЫ 2046 317 

 
ЦИНК - ПОРОШОК або ЦИНК - ПИЛ ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ 1436 409 

 
Цинк азотнокислий Цинк азотнокислый 1514 див. ЦИНКУ НІТРАТ 

 
Цинкалкілдитіофосфат Цинкалкилдитиофосфат 3082 906 

 
Цинкарілдитіофосфат Цинкарилдитиофосфат 3082 906 

 
Цинк двохромовокислий Цинк двухромовокислый 3087 див. Цинку дихромат 

 
Цинк марганцевокислий Цинк марганцевокислый 1515 див. ЦИНКУ ПЕРМАНГАНАТ 

 
Цинк хлористий Цинк хлористый 2331 

див. ЦИНКУ ХЛОРИД 

БЕЗВОДНИЙ 
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ЦИНКУ АРСЕНАТ, ЦИНКУ АРСЕНІТ або 

ЦИНКУ АРСЕНАТУ Й ЦИНКУ АРСЕНІТУ 

СУМІШ 

ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или 

ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА 

СМЕСЬ 

1712 603 

 
ЦИНКУ БРОМАТ ЦИНКА БРОМАТ 2469 501 

 
Цинку бромід Цинка бромид 3077 906 

 
Цинку гексафторосилікат Цинка гексафторосиликат 2855 див. ЦИНКУ ФТОРОСИЛІКАТ 

 
Цинку гідросульфіт Цинка гидросульфит 1931 

див. ЦИНКУ ДИТІОНІТ (ЦИНКУ 

ГІДРОСУЛЬФІТ) 

 
ЦИНКУ ДИТІОНІТ (ЦИНКУ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА 

ГИДРОСУЛЬФИТ) 
1931 904 

 
Цинку дихромат Цинка дихромат 3087 503 

 
ЦИНКУ НІТРАТ ЦИНКА НИТРАТ 1514 501 

 
ЦИНКУ ПЕРМАНГАНАТ ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ 1515 501 

 
ЦИНКУ ПЕРОКСИД ЦИНКА ПЕРОКСИД 1516 509 

 
ЦИНКУ РЕЗИНАТ ЦИНКА РЕЗИНАТ 2714 404 

 
ЦИНКУ ФОСФІД ЦИНКА ФОСФИД 1714 408 

 
ЦИНКУ ФТОРОСИЛІКАТ ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 2855 619 

 
ЦИНКУ ХЛОРАТ ЦИНКА ХЛОРАТ 1513 501 

 
ЦИНКУ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 2331 806 

 
ЦИНКУ ХЛОРИДУ РОЗЧИН ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР 1840 801 

 
ЦИНКУ ЦІАНІД ЦИНКА ЦИАНИД 1713 603 

 
ЦИНКУ-АМОНІЮ НІТРИТ ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ 1512 501 

 
Цинхонін Цинхонин 1544 620 

 

ЦИРКОНІЙ - ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ із 

частокою води не менше 25 % 

ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с 

долей воды не менее 25 % 
1358 403 

 
ЦИРКОНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 2008 405 

 

ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді спіралей із 

дроту, оброблених металевих листів, смуг 

(тонше 254 мікрон, але не тонше 18 мікрон) 

ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из 

проволоки, обработанных металлических 

листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 

18 микрон) 

2858 403 
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ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді оброблених 

листів, смуг або змійовиків із дроту в бухтах 

ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных 

листов, полос или змеевиков из проволоки в 

бухтах 

2009 405 

 

ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ У 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ 

ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 
1308 328 

 

ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ У 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ (тиск парів при 

50° C більше 110 кПа) 

ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 

(давление паров при 50° C более 110 кПа) 

1308 328 

 

ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ У 

ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ (тиск парів при 

50° C не більше 110 кПа) 

ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 

(давление паров при 50° C не более 110 кПа) 

1308 328 

 
ЦИРКОНІЮ ВІДХОДИ ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ 1932 405 

 
ЦИРКОНІЮ ГІДРИД ЦИРКОНИЯ ГИДРИД 1437 409 

 
ЦИРКОНІЮ НІТРАТ ЦИРКОНИЯ НИТРАТ 2728 501 

 

ЦИРКОНІЮ ПІКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з 

масовою часткою води не менше 20 % 

ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с 

массовой долей воды не менее 20 % 
1517 404 

 
ЦИРКОНІЮ ТЕТРАХЛОРИД ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 2503 806 

 
цис-Бутен-2 цис- Бутен-2 1012 

див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-

БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, 

або транс-2-БУТИЛЕН 

 

ЦИСТЕРНА АВІАЦІЙНА ГІДРАВЛІЧНА 

ПАЛИВНА З БЛОКОМ ЖИВЛЕННЯ, що 

містить суміш гідразину безводного та 

метилгідразину (паливо М 86) 

ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С 

БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь 

гидразина безводного и метилгидразина) 

(топливо М 86) 

3165 335 

 
Цифлутрин Цифлутрин 3082 906 

 
ЦІАН ЦИАН 1026 208 

 
ЦІАН БРОМІД ЦИАН БРОМИД 1889 626 

 
Ціанетилтрихлорсилан Цианэтилтрихлорсилан 2987 817 

 
ЦІАНІД РТУТНОКАЛІЙНИЙ ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ 1626 619 

 
ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, 

Н.У.К. 
1588 619 

 
ЦІАНІДУ РОЗЧИН, Н.У.К. ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. 1935 630 
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Ціанплав Цианплав 1588 619 

 
ЦІАНУРХЛОРИД ЦИАНУРХЛОРИД 2670 803 

 
Шашки сірчані Шашки серные 3178 401 

 
Шерсті відходи вологі Шерсти отходы влажные 1387 Не підпадає під дію Правил 

 
ШЛАКИ ЦИНКОВІ ШЛАК ЦИНКОВЫЙ 1435 409 

 
Шлами сірчанокислотного виробництва Шламы сернокислотного производства 3290 640 

 

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНУЮЧИЙ СЛАБКОЇ 

ДІЇ в металевій оболонці 

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ 

СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической 

оболочке 

0104 121 

 

ШНУР (ЗАПАЛ), ЩО ДЕТОНУЄ, в металевій 

оболонці 

ШНУР (ЗАПАЛ), ДЕТОНИРУЮЩИЙ в 

металлической оболочке 
0290 192 

 

ШНУР (ЗАПАЛ), ЩО ДЕТОНУЄ, в металевій 

оболонці 

ШНУР (ЗАПАЛ), ДЕТОНИРУЮЩИЙ в 

металлической оболочке 
0102 105 

 
ШНУР ВОГНЕПРОВІДНИЙ ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ 0066 110 

 
ШНУР ДЕТОНУЮЧИЙ гнучкий ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий 0065 192 

 
ШНУР, ЩО ДЕТОНУЄ, гнучкий ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий 0289 121 
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2. Покажчик пошуку аварійних карток за номером ООН небезпечного вантажу 

 

      

Номер 

ООН 

Найменування вантажу N 

карточки 

1 2 3 

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   
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- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   
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- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   
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- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   
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- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   
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 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   
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- Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

- Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

 Позицію виключено   

0005 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 139 

0006 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 139 

0007 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 140 

0010 БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним або метальним зарядом 135 

0012 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 110 

0014 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ 160 

0015 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи з метальним зарядом 156 

0015 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи з метальним зарядом, що містять 

корозійні речовини 

156 

0016 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 125 

0016 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом, що містять 

корозійні речовини 

125 

0027 ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) гранульований або порошок 107 

0028 ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) ПРЕСОВАНИЙ або ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) У ШАШКАХ 107 

0029 ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 191 
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0030 ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 191 

0033 БОМБИ з розривним зарядом 133 

0034 БОМБИ з розривним зарядом 133 

0038 ФОТОАВІАБОМБИ 133 

0039 ФОТОАВІАБОМБИ 103 

0042 ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора 101 

0043 ЗАРЯДИ ВИБИВНІ вибухові 107 

0044 КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ 121 

0048 ЗАРЯДИ ПІДРИВНІ 101 

0054 ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ 124 

0055 ГІЛЬЗИ ПАТРОННІ ПОРОЖНІ З КАПСУЛЯМИ 123 

0056 БОМБИ ГЛИБИННІ 146 

0059 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 192 

0060 ЗАРЯДИ ДОДАТКОВІ ВИБУХОВІ 101 

0065 ШНУР ДЕТОНУЮЧИЙ гнучкий 192 

0066 ШНУР ВОГНЕПРОВІДНИЙ 110 

0072 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНІТРАМІН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНІТ, RDX) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води 

не менше 15 % 

112 

0073 ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 143 

0081 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП A 117 

0082 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B 114 

0084 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП D 112 

0092 РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ З ЗЕМЛІ 124 

0093 РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 135 

0099 ТОРПЕДИ ВИБУХОВІ для нафтосвердловин без детонатора 192 

0101 ПІДРИВНИК, ЩО НЕ ДЕТОНУЄ 106 

0102 ШНУР (ЗАПАЛ), ЩО ДЕТОНУЄ, в металевій оболонці 105 

0103 ЗАПАЛ трубчастий в металевій оболонці 121 

0104 ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНУЮЧИЙ СЛАБКОЇ ДІЇ в металевій оболонці 121 

0106 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ 143 

0107 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ 144 

0118 ГЕКСОЛІТ (ГЕКСОТОЛ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 % 112 
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0121 ЗАПАЛЬНИКИ 104 

0124 СНАРЯДИ ПЕРФОРАТОРНІ для нафтосвердловин без детонатора 192 

0131 ЗАПАЛЬНИКИ ВОГНЕПРОВІДНОГО ШНУРА 121 

0132 СОЛІ МЕТАЛІВ, ЩО ДЕФЛАГРИГУЮТЬ, НІТРОПОХІДНІ АРОМАТИЧНОГО РЯДУ, Н.З.К. 120 

0136 МІНИ з розривним зарядом 152 

0137 МІНИ з розривним зарядом 152 

0138 МІНИ з розривним зарядом 134 

0150 ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАНІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) з масовою 

часткою води не менше 25 % або ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою флегматизатора не менше 15 % 

112 

0160 ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ 107 

0161 ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ 190 

0167 СНАРЯДИ з розривним зарядом 133 

0168 СНАРЯДИ з розривним зарядом 133 

0169 СНАРЯДИ з розривним зарядом 140 

0171 БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 103 

0173 ПРИСТРОЇ РОЗЧІПЛЮВАННЯ ВИБУХОВІ 121 

0180 РАКЕТИ з розривним зарядом 139 

0181 РАКЕТИ з розривним зарядом 139 

0183 РАКЕТИ з інертною головкою 147 

0186 ДВИГУНИ РАКЕТНІ 109 

0190 ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЗРАЗКИ, окрім ВР, що ініціюють 112 

0191 ПРИСТРОЇ СИГНАЛЬНІ РУЧНІ 123 

0193 ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ 123 

0195 СИГНАЛИ БІДИ суднові 124 

0208 ТРИНІТРОФЕНІЛМЕТИЛНІТРАМІН (ТЕТРИЛ) 111 

0209 ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше 30 % 111 

0212 ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 124 

0214 ТРИНІТРОБЕНЗОЛ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 30 % 111 

0219 ТРИНІТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНІНОВА) сухий або зволожений з масовою часткою води або суміші 

спирту та води менше 20 % 

111 

0221 БОЄГОЛОВКИ ТОРПЕД з розривним зарядом 152 
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0226 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТРАМІН (НМХ, ОКТОГЕН) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 

15 % 

112 

0237 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ 121 

0240 РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ 135 

0242 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ 109 

0246 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 131 

0247 БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені рідиною або гелем з розривним, вибивним чи метальним зарядом 142 

0248 ПРИСТРОЇ, ЩО АКТИВУЮТЬСЯ ВОДОЮ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 132 

0254 БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 124 

0255 ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 121 

0272 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ 109 

0274 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, композитна суміш 109 

0275 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 106 

0276 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 121 

0278 ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН 190 

0279 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ 107 

0281 ДВИГУНИ РАКЕТНІ 108 

0283 ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора 144 

0284 ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 133 

0286 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 139 

0287 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 140 

0288 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ 104 

0289 ШНУР, ЩО ДЕТОНУЄ, гнучкий 121 

0290 ШНУР (ЗАПАЛ), ЩО ДЕТОНУЄ, в металевій оболонці 192 

0291 БОМБИ з розривним зарядом 134 

0293 ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 140 

0295 РАКЕТИ з розривним зарядом 140 

0297 БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним або метальним зарядом 136 

0303 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 127 

0303 БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом, що містять 

корозійні речовини 

127 

0305 ПОРОХ ДЛЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 120 
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0306 ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 123 

0312 ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ 123 

0314 ЗАПАЛЬНИКИ 144 

0315 ЗАПАЛЬНИКИ 124 

0316 ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ 106 

0317 ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ 145 

0319 ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 106 

0320 ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 121 

0321 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 140 

0322 ДВИГУНИ РАКЕТНІ З ГІПЕРГОЛІЧНОЮ РІДИНОЮ з вибивним зарядом чи без нього 185 

0323 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 121 

0324 СНАРЯДИ з розривним зарядом 140 

0325 ЗАПАЛЬНИКИ 153 

0331 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B 115 

0332 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП E 102 

0334 ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 103 

0335 ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 124 

0342 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА ПРОСОЧЕНА з масовою часткою спирту не менше 25 % 109 

0345 СНАРЯДИ інертні з трасерами 141 

0346 СНАРЯДИ з розривним або вибивним зарядом 140 

0349 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 153 

0350 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 153 

0351 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 153 

0352 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 141 

0353 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 153 

0354 ВИРОБИ ВИБУХОВІ. Н.З.К. 137 

0355 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 138 

0356 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 154 

0357 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 119 

0362 БОЄПРИПАСИ ПРАКТИЧНІ 136 

0363 БОЄПРИПАСИ ВИПРОБУВАЛЬНІ 141 

0364 ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 144 
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0365 ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 153 

0368 ТРУБКИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ 121 

0369 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 139 

0371 БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним або вибивним зарядом 141 

0376 ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 121 

0377 КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ 191 

0378 КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ 121 

0381 ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 105 

0384 ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К. 153 

0390 ТРИТОНАЛ 111 

0392 ГЕКСАНІТРОСТІЛЬБЕН 111 

0393 ГЕКСАТОНАЛ 111 

0397 РАКЕТИ, ЗАПРАВЛЕНІ РІДКИМ ПАЛИВОМ, з розривним зарядом 186 

0399 БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДНОЮ з розривним зарядом 130 

0400 БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з розривним зарядом 157 

0408 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними елементами 143 

0409 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними елементами 144 

0410 ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ з захисними елементами 145 

0411 ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ з масовою часткою парафіну не менше 7 % 101 

0416 ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, композитна суміш 108 

0430 ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 124 

0431 ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 123 

0434 СНАРЯДИ з розривним або вибивним зарядом 140 

0439 ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 149 

0442 ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора 192 

0446 ГІЛЬЗИ, ЩО ЗГОРАЮТЬ, ПОРОЖНІ БЕЗ КАПСУЛЯ 110 

0454 ЗАПАЛЬНИКИ 110 

0455 ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 121 

0456 ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт 121 

0457 ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ 112 

0463 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 152 

0464 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 152 
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0465 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 152 

0467 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 134 

0468 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 134 

0469 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 134 

0470 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 109 

0472 ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 153 

0475 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 116 

0481 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К. 118 

0482 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ ЧУТЛИВОСТІ (РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ ДНЧ), Н.З.К. 115 

0483 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНІТРИНІТРАМІН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНІТ, RDX) ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 112 

0484 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТРАМІН (ОКТОГЕН, НМХ) ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 112 

1001 АЦЕТИЛЕН РОЗЧИНЕНИЙ 204 

1002 ПОВІТРЯ СТИСНЕНЕ 201 

1003 ПОВІТРЯ ОХОЛОДЖЕНЕ РІДКЕ 202 

1005 АМІАК БЕЗВОДНИЙ 208 

1006 АРГОН СТИСНЕНИЙ 201 

1008 БОРУ ТРИФТОРИД 203 

1009 БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13 B1) 201 

1010 БУТАДІЄНИ СТАБІЛІЗОВАНІ або БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШІ СТАБІЛІЗОВАНІ, тиск парів яких 

при температурі 70° C становить не більше 1,1 МПа (11 бар), густина яких при температурі 50° C - не менше 0,525 

кг/л 

206 

1011 БУТАН 206 

1012 БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН або цис-2-БУТИЛЕН або транс-2-БУТИЛЕН 206 

1013 ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД 201 

1016 ВУГЛЕЦЮ МОНООКСИД СТИСНЕНИЙ 207 

1017 ХЛОР 203 

1018 ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22) 201 

1020 ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 115) 201 

1021 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 124) 201 

1022 ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13) 201 

1023 ГАЗ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ СТИСНЕНИЙ 207 

1026 ЦІАН 208 
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1027 ЦИКЛОПРОПАН 206 

1028 ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12) 201 

1029 ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21) 201 

1030 1,1-ДИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R152a) 205 

1032 ДИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 208 

1033 ЕФІР ДИМЕТИЛОВИЙ 206 

1035 ЕТАН 206 

1036 ЕТИЛАМІН 208 

1037 ЕТИЛХЛОРИД 205 

1038 ЕТИЛЕН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 204 

1039 ЕФІР ЕТИЛМЕТИЛОВИЙ 206 

1040 ЕТИЛЕНУ ОКСИД 207 

1040 ЕТИЛЕНУ ОКСИД З АЗОТОМ при загальному тиску до 1 МПа (10 бар) і при температурі 50° C 207 

1041 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить більше 9 %, але не більше 87 % етилену 

оксиду 

206 

1043 ДОБРИВА АМІАЧНОГО РОЗЧИН, що містить вільний аміак 208 

1044 Вогнегасники вуглекислотні 213 

1044 ВОГНЕГАСНИКИ, що містять стиснений або скраплений газ 213 

1045 ФТОР СТИСНЕНИЙ 211 

1046 ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ
 1)

 201 

1048 ВОДЕНЬ БРОМИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 203 

1049 ВОДЕНЬ СТИСНЕНИЙ 204 

1050 ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 203 

1051 ВОДЕНЬ ЦІАНІСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить менше 3 % води 602 

1052 ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 837 

1053 СІРКОВОДЕНЬ 209 

1055 ІЗОБУТІЛЕН 206 

1056 КРИПТОН СТИСНЕНИЙ 201 

1057 ЗАПАЛЬНИЧКИ або БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК, що містять займистий газ 214 

1058 ГАЗИ СКРАПЛЕНІ, незаймисті, що містять азот, вуглецю діоксид чи повітря 201 

1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕНУ ТА ПРОПАНДІЕНУ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА, така як суміш Р1 або Р2 206 

1061 МЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 208 
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1062 МЕТИЛБРОМІД, з масовою часткою хлорпікрину не більше 2 % 209 

1063 МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 40) 209 

1064 МЕТИЛМЕРКАПТАН 209 

1065 НЕОН СТИСНЕНИЙ
 1)

 201 

1066 АЗОТ СТИСНЕНИЙ
 1)

 201 

1067 ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ ДІОКСИД) 211 

1069 НІТРОЗИЛХЛОРИД 203 

1070 АЗОТУ ГЕМІОКСИД 202 

1071 ГАЗ НАФТОВИЙ СТИСНЕНИЙ 207 

1072 КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ 202 

1073 КИСЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 202 

1075 ГАЗИ НАФТОВІ СКРАПЛЕНІ 206 

1076 ФОСГЕН 203 

1077 ПРОПІЛЕН 206 

1078 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ, Н.З.К., такий як суміш F1, суміш F2 або суміш F3 215 

1078 Пропелент-УФ-1 215 

1079 СІРКИ ДІОКСИД 203 

1080 СІРКИ ГЕКСАФТОРИД 201 

1081 ТЕТРАФТОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 205 

1082 ТРИФТОРХЛОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 209 

1083 ТРИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 208 

1085 ВІНІЛБРОМІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 205 

1086 ВІНІЛХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 205 

1087 ЕФІР ВІНІЛМЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 206 

1088 АЦЕТАЛЬ (р) 306 

1089 АЦЕТАЛЬДЕГІД (р) 301 

1090 АЦЕТОН 307 

1091 МАСЛА АЦЕТОНОВІ 307 

1092 АКРОЛЕЇН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 650 

1093 АКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 310 

1098 СПИРТ АЛІЛОВИЙ 607 

1099 АЛІЛБРОМІД 312 
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1100 АЛІЛХЛОРИД 312 

1104 АМІЛАЦЕТАТИ 316 

1105 ПЕНТАНОЛИ 306 

1106 АМІЛАМІН 311 

1107 АМІЛХЛОРИД 312 

1108 1-ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН) 301 

1109 АМІЛФОРМІАТИ 316 

1110 н-АМІЛМЕТИЛКЕТОН 316 

1111 АМІЛМЕРКАПТАН 304 

1112 АМІЛНІТРАТ 326 

1113 АМІЛНІТРИТ 310 

1114 БЕНЗОЛ 314 

1120 БУТАНОЛИ 306 

1123 БУТИЛАЦЕТАТИ 306 

1125 н-БУТИЛАМІН 311 

1126 1-БРОМБУТАН 312 

1127 ХЛОРБУТАНИ 312 

1128 н-БУТИЛФОРМІАТ 306 

1129 БУТИРАЛЬДЕГІД (н) 307 

1130 МАСЛО КАМФОРНЕ 315 

1131 СІРКОВУГЛЕЦЬ 304 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 305 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (нев'язкі) 305 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 

35° C) 

305 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C 

більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C) 

305 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C 

не більше 110 кПа) 

305 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 305 

1133 КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 305 

1134 ХЛОРБЕНЗОЛ 318 
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1135 ЕТИЛЕНХЛОРГІДРИН 647 

1136 ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 305 

1136 Масло кам'яновугільне легке легкозаймисте 305 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що 

використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) 

328 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що 

використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

328 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що 

використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

328 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що 

використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (нев'язкий) 

328 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що 

використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) (температура кипіння не 

більше 35° C) 

328 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що 

використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

328 

1139 РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що 

використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус 

автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) (тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

328 

1143 КРОТОНАЛЬДЕГІД або КРОТОНАЛЬДЕГІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 650 

1144 КРОТОНІЛЕН 301 

1145 ЦИКЛОГЕКСАН 305 

1146 ЦИКЛОПЕНТАН 305 

1147 ДЕКАГІДРОНАФТАЛІН 317 

1148 СПИРТ ДІАЦЕТОНОВИЙ 316 
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1149 ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ 316 

1150 1,2-ДИХЛОРЕТИЛЕН 312 

1152 ДИХЛОРПЕНТАНИ 324 

1153 ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 316 

1154 ДІЕТИЛАМІН 303 

1155 ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ (ЕФІР ЕТИЛОВИЙ) (р) 301 

1156 ДІЕТИЛКЕТОН (н) 307 

1157 ДІІЗОБУТИЛКЕТОН 316 

1158 ДІІЗОПРОПІЛАМІН 311 

1159 ЕФІР ДІІЗОПРОПІЛОВИЙ 306 

1160 ДИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 311 

1161 ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 306 

1162 ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 321 

1163 ДИМЕТИЛГІДРАЗИН НЕСИМЕТРИЧНИЙ 648 

1164 ДИМЕТИЛСУЛЬФІД 304 

1165 ДІОКСАН (р) 306 

1166 ДІОКСОЛАН 320 

1167 ЕФІР ДИВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 301 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ 328 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° 

C) 

328 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C більше 100 

кПа; температура кипіння більше 35° C) 

328 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C не більше 100 

кПа) 

328 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (нев'язкі) 328 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 100 кПа) 328 

1169 ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 100 кПа) 328 

1169 Композиції ароматичні харчові 328 

1170 Багатофункціональна добавка на основі етанолу 308 

1170 ЕТАНОЛ (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ) або ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН) 308 

1170 ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН) 308 
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1170 Розчинник спиртовмісний "Лакол" 308 

1170 Спирт етиловий, винний 308 

1170 Спирт етиловий, технічний 308 

1171 ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 316 

1172 ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 316 

1173 ЕТИЛАЦЕТАТ 306 

1175 ЕТИЛБЕНЗОЛ 314 

1176 ЕТИЛБОРАТ (р) 306 

1177 2-ЕТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 316 

1178 2-ЕТИЛБУТИРАЛЬДЕГІД (н) 307 

1179 ЕФІР ЕТИЛБУТИЛОВИЙ 306 

1180 ЕТИЛБУТИРАТ 316 

1181 ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 647 

1182 ЕТИЛХЛОРФОРМІАТ 611 

1183 ЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 431 

1184 ЕТИЛЕНДИХЛОРИД 312 

1185 ЕТИЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 648 

1188 ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 316 

1189 ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 316 

1190 ЕТИЛФОРМІАТ (р) 306 

1191 АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ 316 

1192 ЕТИЛЛАКТАТ 316 

1193 ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН) 307 

1194 ЕТИЛНІТРИТУ РОЗЧИН 310 

1195 ЕТИЛПРОПІОНАТ 306 

1196 ЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 321 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ 328 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C) 328 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C більше 110 кПа 

температура кипіння більше 35° C) 

328 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C не більше 110 

кПа) 

328 
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1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (нев'язкі) 328 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 328 

1197 ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 328 

1198 ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 320 

1199 ФУРАЛЬДЕГІДИ 650 

1201 МАСЛО СИВУШНЕ 307 

1202 ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху не більше 60° C) 315 

1202 ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху більше 60° C, але не 

більше 100° C) 

315 

1202 ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що відповідає стандарту EN 590:2004, або ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з 

температурою спалаху, вказаною у стандарті EN 590:2004 

315 

1203 Бензин газовий 305 

1203 БЕНЗИН МОТОРНИЙ або ГАЗОЛІН або ПЕТРОЛ 305 

1204 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, що містить не більше 1 % нітрогліцерину 308 

1206 ГЕПТАНИ 305 

1207 ГЕКСАЛЬДЕГІД 316 

1208 ГЕКСАНИ 305 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ 

(включаючи розчинник або розріджувач друкарської фарби), легкозаймистий 

328 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ 

(включаючи розчинник або розріджувач друкарської фарби), легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C 

більше 110 кПа) 

328 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ 

(включаючи розчинник або розріджувач друкарської фарби), легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C не 

більше 110 кПа) 

328 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ 

(включаючи розчинник або розріджувач друкарської фарби), легкозаймистий (нев'язкі) 

328 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ 

(включаючи розчинник або розріджувач друкарської фарби), легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C; 

в'язкі; температура кипіння не більше 35° C) 

328 
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1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ 

(включаючи розчинник або розріджувач друкарської фарби), легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C; 

в'язкі; тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

328 

1210 ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ 

(включаючи розчинник або розріджувач друкарської фарби), легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C; 

в'язкі; тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

328 

1212 ІЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ІЗОБУТИЛОВИЙ) 316 

1213 ІЗОБУТИЛАЦЕТАТ 306 

1214 ІЗОБУТИЛАМІН 311 

1216 ІЗООКТЕН 305 

1218 ІЗОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 304 

1219 ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ) 307 

1220 ІЗОПРОПІЛАЦЕТАТ 306 

1221 ІЗОПРОПІЛАМІН 303 

1222 ІЗОПРОПІЛНІТРАТ 310 

1223 ГАС 305 

1224 3,3-Диметил-2-бутанон 331 

1224 КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. 331 

1224 КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 331 

1224 КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 331 

1228 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К., або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ ЛЕГКОЗАЙМИСТА 

ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

332 

1229 МЕЗИТИЛОКСИД 316 

1230 МЕТАНОЛ 319 

1231 МЕТИЛАЦЕТАТ (р) 306 

1233 МЕТИЛАМІЛАЦЕТАТ 316 

1234 МЕТИЛАЛЬ 305 

1235 МЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 303 

1237 МЕТИЛБУТИРАТ 306 

1238 МЕТИЛХЛОРФОРМІАТ 611 

1239 ЕФІР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ 647 

1242 МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 431 
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1243 МЕТИЛФОРМІАТ (р) 301 

1244 МЕТИЛГІДРАЗИН 648 

1245 МЕТИЛІЗОБУТИЛКЕТОН 307 

1246 МЕТИЛІЗОПРОПЕНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 307 

1247 МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

1248 МЕТИЛПРОПІОНАТ (р) 306 

1249 МЕТИЛПРОПІЛКЕТОН 307 

1250 МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 321 

1251 МЕТИЛВІНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 650 

1259 НІКЕЛЮ КАРБОНІЛ 647 

1261 НІТРОМЕТАН 310 

1262 ОКТАНИ 305 

1263 Бензин-розчинник для лакофарбової промисловості 305 

1263 Кремнійорганічні смоли у розчині органічних розчинників 305 

1263 Кріпителі для лаків (та фарби) 305 

1263 Лаки бакелітові 305 

1263 Лаки КО-02808 305 

1263 Лаки кремнійорганічні (КО) 305 

1263 Метильний лак 305 

1263 Нітрофарби, нітролаки, нітроемалі 305 

1263 Оліфа 305 

1263 Розріджувачі 305 

1263 Сикативи рідкі легкозаймисті 305 

1263 Сольвент-нафта 305 

1263 Смола поліфенілізобутоксисилоксанова, розчин у ксилолі або толуолі 305 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) 

305 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач і рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при температурі 50° 

C перевищує 110 кПа) 

305 
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1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач і рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при температурі 50° 

C не перевищує 110 кПа) 

305 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач і рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) (не в'язкий) 

305 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач і рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) (з температурою спалаху менше 

23° C, в'язкі, тиск парів при температурі 50° C не перевищує 110 кПа) 

305 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) (з температурою спалаху менше 

23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C) 

305 

1263 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач і рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) (з температурою спалаху менше 

23
 ° C

, в'язкі, температура кипіння більше 35° C) 

305 

1264 ПАРАЛЬДЕГІД 316 

1265 ПЕНТАНИ рідкі 301 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники 308 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

температура кипіння не більше 35° C) 

308 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

тиск парів при температурі 50° C більше 100 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

308 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; 

тиск парів при температурі 50° C не більше 100 кПа) 

308 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (нев'язкі) 308 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C більше 100 кПа) 308 

1266 ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C не більше 100 кПа) 308 

1266 Рідина парфумерна "Канська" 308 

1266 Сировина парфумерно-косметична "Дефанол" 308 

1267 НАФТА СИРА 315 

1267 НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 315 

1267 НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 315 

1268 Алкілбензин 328 
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1268 Алкілбензоли легкозаймисті 328 

1268 Ефір петролейний 328 

1268 Конденсат піролізний 328 

1268 Лакойль 328 

1268 Лігроїн 328 

1268 Нафта 328 

1268 НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н. З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 328 

1268 НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н. З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 328 

1268 НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. 328 

1268 Нефрас С-150/200 328 

1268 Паливо еталонне 328 

1268 Парафін нафтовий рідкий, фракція C 10 - C 13 328 

1268 Піробензол 328 

1268 Піроконденсат гідростабілізований нафтовий 328 

1268 Полімердистилят 328 

1268 Фракція бензинова прямої гонки 328 

1272 Масло піхтове 315 

1272 МАСЛО ХВОЙНЕ 315 

1274 н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПІЛОВИЙ, НОРМАЛЬНИЙ) 307 

1275 ПРОПІОНАЛЬДЕГІД 307 

1276 н-ПРОПІЛАЦЕТАТ 306 

1277 ПРОПІЛАМІН 311 

1278 1-ХЛОРПРОПАН 312 

1279 1,2-ДИХЛОРПРОПАН 312 

1280 ПРОПІЛЕНОКСИД 302 

1281 ПРОПІЛФОРМІАТИ 306 

1282 ПІРИДИН 311 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ 307 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; температура кипіння не більше 35° C) 307 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C більше 110 кПа; 

температура кипіння більше 35° C) 

307 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 307 
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1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ (нев'язке) 307 

1286 МАСЛО СМОЛЯНЕ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 307 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН 305 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; температура кипіння не більше 35° C) 305 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C більше 110 кПа; 

температура кипіння більше 35° C) 

305 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 305 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (нев'язкий) 305 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 305 

1287 КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 305 

1288 МАСЛО СЛАНЦЕВЕ 307 

1289 НАТРІЮ МЕТИЛАТУ РОЗЧИН у спирті 319 

1292 Олігоетоксиланів суміш гомогенна 315 

1292 ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ 315 

1293 Краплі гофманські 328 

1293 НАСТОЙКИ МЕДИЧНІ 328 

1293 Препарати галенові 328 

1294 ТОЛУОЛ 309 

1295 ТРИХЛОРСИЛАН 431 

1296 ТРИЕТИЛАМІН 311 

1297 ТРИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою триметиламіну не більше 50 % 311 

1298 ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН 321 

1299 СКИПИДАР 315 

1300 СКИПИДАРУ ЗАМІННИК 305 

1301 ВІНІЛАЦЕТАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

1302 ЕФІР ВІНІЛЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 301 

1303 ВІНІЛІДЕНХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 312 

1304 ЕФІР ВІНІЛІЗОБУТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

1305 ВІНІЛТРИХЛОРСИЛАН 321 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не 

більше 35° C) 

328 
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1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C більше 

110 кПа; температура кипіння більше 35° C) 

328 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C не 

більше 110 кПа) 

328 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (нев'язкі) 328 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 328 

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 328 

1307 КСИЛОЛИ 309 

1308 ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ В ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ 328 

1308 ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ В ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 328 

1308 ЦИРКОНІЙ, СУСПЕНДОВАНИЙ В ЛЕГКОЗАЙМИСТІЙ РІДИНІ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 328 

1309 АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК ПОКРИТИЙ 403 

1310 АМОНІЮ ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

1312 БОРНЕОЛ 402 

1313 КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ 404 

1314 КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 404 

1318 КОБАЛЬТУ РЕЗИНАТ ОСАДЖЕНИЙ 404 

1320 ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 % 404 

1321 ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ ЗВОЛОЖЕНІ з масовою часткою води не менше 15 % 404 

1322 ДИНІТРОРЕЗОРЦИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 % 404 

1323 ФЕРОЦЕРІЙ 403 

1324 КІНО - ТА ФОТОПЛІВКА НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ ОСНОВІ, покрита желатином, виключаючи відходи 402 

1325 Бавовна-сирець 401 

1325 Генератори вогнегасного аерозолю типу ПАГ 401 

1325 Камфен технічний 401 

1325 Капролактам 401 

1325 Лінт бавовняний 401 

1325 Метионін кормовий 401 

1325 Модифікатори легкозаймисті тверді 401 

1325 Пенька чесана 401 

1325 РЕЧОВИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТВЕРДА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 401 

1325 Циклододекан 401 
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1326 ГАФНІЙ ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25 % 403 

1328 ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН 402 

1330 МАРГАНЦЮ РЕЗИНАТ 404 

1331 ТЕРМОСІРНИКИ 402 

1332 МЕТАЛЬДЕГІД 402 

1333 ЦЕРІЙ пластинки, злитки або бруски 403 

1334 НАФТАЛІН СИРИЙ або НАФТАЛІН ОЧИЩЕНИЙ 402 

1336 НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 % 404 

1337 НІТРОКРОХМАЛЬ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 % 404 

1338 ФОСФОР АМОРФНИЙ 404 

1339 ФОСФОРУ ГЕПТАСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 404 

1340 ФОСФОРУ ПЕНТАСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 409 

1341 ФОСФОРУ СЕСКВІСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 404 

1343 ФОСФОРУ ТРИСУЛЬФІД, що не містить жовтого або білого фосфору 404 

1344 ТРИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 % 404 

1345 КАУЧУК У ВІДХОДАХ або КАУЧУК РЕГЕНЕРОВАНИЙ порошок або гранули 402 

1346 КРЕМНІЙ ПОРОШОК АМОРФНИЙ 403 

1347 СРІБЛА ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 % 404 

1348 НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 % 404 

1349 НАТРІЮ ПИКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 % 404 

1350 СІРКА 404 

1352 ТИТАН - ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25 % 403 

1353 ВОЛОКНА або ТКАНИНИ, ПРОСОЧЕНІ НІТРОЦЕЛЮЛОЗОЮ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ НІТРАТІВ, Н.З.К. 402 

1353 Гранітоль взуттєвий на нітроцелюлозній основі 402 

1354 ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 % 404 

1355 КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше 30 % 404 

1356 ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 % 404 

1357 СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 % 404 

1358 ЦИРКОНІЙ - ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25 % 403 

1360 КАЛЬЦІЮ ФОСФІД 408 

1361 ВУГІЛЛЯ або САЖА тваринного або рослинного походження 405 

1362 ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ 405 
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1362 Сульфовугілля 405 

1363 КОПРА 405 

1364 БАВОВНИ ВІДХОДИ, ПРОСОЧЕНІ МАСЛОМ 405 

1364 Відходи волокнисті бавовняноочисних заводів 405 

1364 Відходи текстильні, промаслені 405 

1365 БАВОВНА ВОЛОГА 405 

1369 п-НІТРОЗОДИМЕТИЛАНІЛІН 405 

1373 ВОЛОКНА чи ТКАНИНИ ТВАРИННОГО, або РОСЛИННОГО, або СИНТЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ, Н.З.К., 

просочені маслом 

415 

1374 БОРОШНО РИБНЕ (БОРОШНА ВІДХОДИ) НЕСТАБІЛІЗОВАНЕ 405 

1376 ЗАЛІЗА ОКСИД ВІДПРАЦЬОВАНИЙ або ЗАЛІЗО ГУБЧАСТЕ - ВІДХОДИ, одержані при очищенні 

кам'яновугільного газу 

405 

1378 КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ ЗВОЛОЖЕНИЙ з видимим надлишком рідини 405 

1379 ПАПІР, ОБРОБЛЕНИЙ НЕНАСИЧЕНИМИ МАСЛАМИ, не повністю висушений (включаючи папір копіювальний) 405 

1380 ПЕНТАБОРАН 407 

1381 ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) ПІД ШАРОМ ВОДИ або У РОЗЧИНІ 406 

1381 ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) СУХИЙ 406 

1382 КАЛІЮ СУЛЬФІД з масовою часткою кристалізаційної води менше 30 % 409 

1383 МЕТАЛ ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К., або СПЛАВ ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К. 415 

1384 НАТРІЮ ДИТІОНІТ (НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 405 

1385 НАТРІЮ СУЛЬФІД з масовою часткою кристалізаційної води менше 30 % 409 

1386 МАКУХА з масовою часткою олії більше 1,5 % і вологи не більше 11 % 405 

1389 АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, РІДКА 421 

1390 АМІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ 421 

1390 Калію амід 421 

1390 Літію амід 421 

1390 Натрію амід 421 

1391  Позицію виключено   

1391 МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ 409 

1392 АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, РІДКА 421 

1393 Кальцію сплави 421 

1393 ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ, Н.З.К. 421 
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1394 АЛЮМІНІЮ КАРБІД 408 

1395 АЛЮМІНІЙ - ФЕРОСИЛІЦІЙ - ПОРОШОК 408 

1396 АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ 409 

1397 АЛЮМІНІЮ ФОСФІД 408 

1398 АЛЮМІНІЮ СИЛІЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ 409 

1400 БАРІЙ 409 

1401 КАЛЬЦІЙ 409 

1402 КАЛЬЦІЮ КАРБІД 408 

1403 КАЛЬЦІЮ ЦІАНАМІД з масовою часткою карбіду кальцію більше 0,1 % 408 

1404 КАЛЬЦІЮ ГІДРИД 408 

1405 КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД 408 

1407 ЦЕЗІЙ 409 

1408 ФЕРОСИЛІЦІЙ з масовою часткою кремнію не менше 30 %, але менше 90 % 408 

1409 МЕТАЛІВ ГІДРИДИ, ЩО РЕАГУЮТЬ З ВОДОЮ, Н.З.К. 421 

1409 Калію гідрид 421 

1410 ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД 409 

1411 ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД В ЕФІРІ 407 

1413 ЛІТІЮ БОРГІДРИД 409 

1414 ЛІТІЮ ГІДРИД 409 

1415 ЛІТІЙ 409 

1417 ЛІТІЮ СИЛІЦИД 409 

1418 МАГНІЙ - ПОРОШОК або МАГНІЮ СПЛАВИ - ПОРОШОК 409 

1419 МАГНІЮ-АЛЮМІНІЮ ФОСФІД 408 

1420 КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ 409 

1421 ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ РІДКИЙ, Н.З.К. 421 

1422 КАЛІЮ - НАТРІЮ СПЛАВИ РІДКІ 409 

1423 РУБІДІЙ 409 

1426 НАТРІЮ БОРГІДРИД 409 

1427 НАТРІЮ ГІДРИД 409 

1428 НАТРІЙ 409 

1431 НАТРІЮ МЕТИЛАТ 406 

1432 НАТРІЮ ФОСФІД 408 
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1433 ОЛОВА ФОСФІДИ 408 

1435 ШЛАК ЦИНКОВИЙ 409 

1436 ЦИНК - ПОРОШОК або ЦИНК - ПИЛ 409 

1437 ЦИРКОНІЮ ГІДРИД 409 

1438 АЛЮМІНІЮ НІТРАТ 501 

1439 АМОНІЮ ДИХРОМАТ 501 

1442 АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ 501 

1444 АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 501 

1445 БАРІЮ ХЛОРАТ ТВЕРДИЙ 503 

1446 БАРІЮ НІТРАТ 503 

1447 БАРІЮ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДИЙ 503 

1448 БАРІЮ ПЕРМАНГАНАТ 503 

1449 БАРІЮ ПЕРОКСИД 503 

1450 БРОМАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

1451 ЦЕЗІЮ НІТРАТ 501 

1452 КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТ 501 

1453 КАЛЬЦІЮ ХЛОРИТ 501 

1454 КАЛЬЦІЮ НІТРАТ 501 

1455 КАЛЬЦІЮ ПЕРХЛОРАТ 501 

1456 КАЛЬЦІЮ ПЕРМАНГАНАТ 501 

1457 КАЛЬЦІЮ ПЕРОКСИД 509 

1458 ХЛОРАТУ ТА БОРАТУ СУМІШ 501 

1459 ХЛОРАТУ ТА МАГНІЮ ХЛОРИДУ СУМІШ 501 

1461 ХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

1462 ХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

1463 ХРОМУ ТРИОКСИД БЕЗВОДНИЙ 502 

1465 ДИДИМУ НІТРАТ 501 

1466 ЗАЛІЗА НІТРАТ 501 

1467 ГУАНІДИНУ НІТРАТ 501 

1469 СВИНЦЮ НІТРАТ 503 

1470 СВИНЦЮ ПЕРХЛОРАТ 503 

1471 ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ 501 
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1472 ЛІТІЮ ПЕРОКСИД 509 

1473 МАГНІЮ БРОМАТ 501 

1474 МАГНІЮ НІТРАТ 501 

1475 МАГНІЮ ПЕРХЛОРАТ 501 

1476 МАГНІЮ ПЕРОКСИД 509 

1477 Вісмуту (III) нітрат 501 

1477 НІТРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

1479 Амонію хромат 501 

1479 Гексахлормеламін флегматизований 501 

1479 Дихлораміни 501 

1479 Марганцю (IV) оксид 501 

1479 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 501 

1481 ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

1482 ПЕРМАНГАНАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

1483 ПЕРОКСИДИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 509 

1484 КАЛІЮ БРОМАТ 501 

1485 КАЛІЮ ХЛОРАТ 501 

1486 КАЛІЮ НІТРАТ 501 

1487 КАЛІЮ НІТРАТУ ТА НАТРІЮ НІТРИТУ СУМІШ 501 

1488 КАЛІЮ НІТРИТ 501 

1489 КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ 501 

1490 КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ 501 

1491 КАЛІЮ ПЕРОКСИД 509 

1492 КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 501 

1493 СРІБЛА НІТРАТ 501 

1494 НАТРІЮ БРОМАТ 501 

1495 НАТРІЮ ХЛОРАТ 501 

1496 НАТРІЮ ХЛОРИТ 501 

1498 НАТРІЮ НІТРАТ 501 

1499 НАТРІЮ НІТРАТУ ТА КАЛІЮ НІТРАТУ СУМІШ 501 

1500 НАТРІЮ НІТРИТ 503 

1502 НАТРІЮ ПЕРХЛОРАТ 501 
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1503 НАТРІЮ ПЕРМАНГАНАТ 501 

1504 НАТРІЮ ПЕРОКСИД 509 

1505 НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 501 

1506 СТРОНЦІЮ ХЛОРАТ 501 

1507 СТРОНЦІЮ НІТРАТ 501 

1508 СТРОНЦІЮ ПЕРХЛОРАТ 501 

1509 СТРОНЦІЮ ПЕРОКСИД 509 

1510 ТЕТРАНІТРОМЕТАН 658 

1511 КАРБАМІДУ ТА ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ КОМПЛЕКС 507 

1512 ЦИНКУ-АМОНІЮ НІТРИТ 501 

1513 ЦИНКУ ХЛОРАТ 501 

1514 ЦИНКУ НІТРАТ 501 

1515 ЦИНКУ ПЕРМАНГАНАТ 501 

1516 ЦИНКУ ПЕРОКСИД 509 

1517 ЦИРКОНІЮ ПИКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 % 404 

1541 АЦЕТОНЦІАНГІДРИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 602 

1544 АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К., або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 620 

1544 Анабазину сульфат твердий 620 

1544 Цинхонін 620 

1545 АЛІЛІЗОТІОЦІАНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 609 

1546 АМОНІЮ АРСЕНАТ 603 

1547 АНІЛІН 608 

1548 АНІЛІНУ ГІДРОХЛОРИД 616 

1549 СУРМИ СПОЛУКА НЕОРГАНІЧНА ТВЕРДА, Н.З.К. 630 

1550 СУРМИ ЛАКТАТ 620 

1551 СУРМИ-КАЛІЮ ТАРТРАТ 620 

1553 КИСЛОТА АРСЕНОВА РІДКА 622 

1554 КИСЛОТА АРСЕНОВА ТВЕРДА 603 

1555 АРСЕНУ БРОМІД 603 

1556 Арсено-содовий розчин 630 

1556 АРСЕНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К., неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., Арсеніти, н.з.к. та Арсену сульфіди, 

н.з.к. 

630 
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1557 АРСЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К., неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., Арсеніти, н.з.к. та Арсену 

сульфіди, н.з.к. 

630 

1557 Кальцію арсеніт 630 

1557 Олова арсенід 630 

1558 АРСЕН 617 

1559 АРСЕНУ ПЕНТАОКСИД 603 

1560 АРСЕНУ ТРИХЛОРИД 622 

1561 АРСЕНУ ТРИОКСИД 603 

1562 АРСЕНОВИЙ ПИЛ 617 

1564 Барію бромід 630 

1564 Барію карбонат 630 

1564 БАРІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 630 

1564 Барію сульфід 630 

1564 Барію хлорид 630 

1564 Барію хромат 630 

1564 Сольбар 630 

1564 Суміші солей барію для термообробки (НТ-495, НТ-660, БМФ) 630 

1565 БАРІЮ ЦІАНІД 619 

1566 БЕРИЛІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 630 

1567 БЕРИЛІЙ - ПОРОШОК 617 

1569 БРОМАЦЕТОН 647 

1570 БРУЦИН 620 

1571 БАРІЮ АЗИД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 50 % 404 

1572 КИСЛОТА КАКОДИЛОВА 603 

1573 КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТ 603 

1574 КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТУ ТА КАЛЬЦІЮ АРСЕНІТУ СУМІШ ТВЕРДА 603 

1575 КАЛЬЦІЮ ЦІАНІД 619 

1577 ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ 608 

1578 ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ 616 

1579 4- ХЛОР-о-ТОЛУЇДИНГІДРОХЛОРИД ТВЕРДИЙ 616 

1580 ХЛОРПІКРИН 624 

1581 ХЛОРПІКРИНУ ТА МЕТИЛБРОМІДУ СУМІШ, що містить не більше 2 % хлорпікрину 209 
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1582 ХЛОРПІКРИНУ ТА МЕТИЛХЛОРИДУ СУМІШ 209 

1583 ХЛОРПІКРИНУ СУМІШ, Н.З.К. 624 

1585 МІДІ АЦЕТОАРСЕНІТ 603 

1586 МІДІ АРСЕНІТ 603 

1587 МІДІ ЦІАНІД 619 

1588 Кадмію ціанід 619 

1588 ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 619 

1588 Ціанплав 619 

1589 ХЛОРЦІАН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 203 

1590 ДИХЛОРАНІЛІНИ РІДКІ 608 

1591 о- ДИХЛОРБЕНЗОЛ 608 

1593 ДИХЛОРМЕТАН 605 

1594 ДІЕТИЛСУЛЬФАТ 611 

1595 ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ 611 

1596 ДИНІТРОАНІЛІНИ 608 

1597 ДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ 608 

1598 ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛ 608 

1599 ДИНІТРОФЕНОЛУ РОЗЧИН 608 

1600 ДИНІТРОТОЛУОЛИ РОЗПЛАВЛЕНІ 608 

1601 ЗАСІБ ДЕЗИНФІКУЮЧИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 634 

1602 БАРВНИК РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, 

Н.З.К. 

615 

1603 ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 647 

1604 ЕТИЛЕНДІАМІН 807 

1605 ЕТИЛЕНДИБРОМІД 605 

1606 ЗАЛІЗА (III) АРСЕНАТ 603 

1607 ЗАЛІЗА (III) АРСЕНІТ 603 

1608 ЗАЛІЗА (II) АРСЕНАТ 603 

1611 ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ 614 

1612 ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТА ТА ГАЗУ СТИСНЕНОГО СУМІШ 209 

1613 КИСЛОТИ ЦІАНИСТОВОДНЕВОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН), що містить не 

більше 20 % ціанистого водню 

602 
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1614 ВОДНЮ ЦІАНІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить води менше 3 % води та абсорбований пористим інертним 

матеріалом 

602 

1616 СВИНЦЮ АЦЕТАТ 620 

1617 СВИНЦЮ АРСЕНАТИ 603 

1618 СВИНЦЮ АРСЕНІТИ 603 

1620 СВИНЦЮ ЦІАНІД 603 

1621 ПУРПУР ЛОНДОНСЬКИЙ 603 

1622 МАГНІЮ АРСЕНАТ 603 

1623 РТУТІ (II) АРСЕНАТ 603 

1624 РТУТІ ДИХЛОРИД 603 

1625 РТУТІ (II) НІТРАТ 603 

1626 ЦІАНІД РТУТНОКАЛІЙНИЙ 619 

1627 РТУТІ (I) НІТРАТ 603 

1629 РТУТІ АЦЕТАТ 603 

1630 РТУТІ (II)-АМОНІЮ ХЛОРИД 603 

1631 РТУТІ (II) БЕНЗОАТ 603 

1634 РТУТІ БРОМІДИ 603 

1636 РТУТІ (II) ЦІАНІД 619 

1637 РТУТІ (II) ГЛЮКОНАТ 603 

1638 РТУТІ (II) ЙОДИД 603 

1639 РТУТІ НУКЛЕАТ 603 

1640 РТУТІ (II) ОЛЕАТ 603 

1641 РТУТІ ОКСИД 603 

1642 РТУТІ (II) ОКСИЦІАНІД ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 619 

1643 РТУТІ (II)-КАЛІЮ ЙОДИД 603 

1644 РТУТІ САЛІЦИЛАТ 603 

1645 РТУТІ (II) СУЛЬФАТ 603 

1646 РТУТІ (II) ТІОЦІАНАТ 603 

1647 МЕТИЛБРОМІДУ ТА ЕТИЛЕНДИБРОМІДУ СУМІШ РІДКА 605 

1648 АЦЕТОНІТРИЛ 310 

1649 ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА 601 

1649  Позицію виключено   
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1649 Рідина етилова 601 

1650 бета- НАФТИЛАМІН ТВЕРДИЙ 608 

1651 НАФТИЛТІСЕЧОВИНА 612 

1652 НАФТИЛСЕЧОВИНА 608 

1653 НІКЕЛЮ ЦІАНІД 619 

1654 НІКОТИН 620 

1655 НІКОТИНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К., або НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ ТВЕРДИЙ, Н.З.К. 620 

1656 НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД РІДКИЙ або НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИДУ РОЗЧИН 622 

1657 НІКОТИНУ САЛІЦИЛАТ 620 

1658 НІКОТИНУ СУЛЬФАТУ РОЗЧИН 622 

1659 НІКОТИНУ ТАРТРАТ 620 

1660 АЗОТУ (II) ОКСИД СТИСНЕНИЙ 203 

1661 НІТРОАНІЛІНИ (о-, м-, п-) 608 

1662 НІТРОБЕНЗОЛ 608 

1663 НІТРОФЕНОЛИ (о-, м-, п-) 616 

1664 НІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ 608 

1665 НІТРОКСИЛОЛИ РІДКІ 608 

1669 ПЕНТАХЛОРЕТАН 605 

1670 ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН 612 

1671 ФЕНОЛ ТВЕРДИЙ 608 

1672 ФЕНІЛКАРБІЛАМІНОХЛОРИД 616 

1673 ФЕНІЛЕНДІАМІНИ (о-, м-, п-) 608 

1674 ФЕНІЛРТУТІ АЦЕТАТ 619 

1677 КАЛІЮ АРСЕНАТ 603 

1678 КАЛІЮ АРСЕНІТ 603 

1679 КАЛІЮ ТЕТРАЦІАНОКУПРАТ 619 

1680 КАЛІЮ ЦІАНІД ТВЕРДИЙ 619 

1683 СРІБЛА АРСЕНІТ 603 

1684 СРІБЛА ЦІАНІД 603 

1685 НАТРІЮ АРСЕНАТ 603 

1686 НАТРІЮ АРСЕНІТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 622 

1687 НАТРІЮ АЗИД 619 
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1688 НАТРІЮ КАКОДИЛАТ 603 

1689 НАТРІЮ ЦІАНІД ТВЕРДИЙ 619 

1690 НАТРІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ 603 

1691 СТРОНЦІЮ АРСЕНІТ 603 

1692 СТРИХНІН або СТРИХНІНУ СОЛІ 620 

1693 РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА РІДКА, Н.З.К. 615 

1694 БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ РІДКІ 616 

1695 ХЛОРАЦЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 606 

1697 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ТВЕРДИЙ 616 

1698 ДИФЕНІЛАМІНОХЛОРАРСИН 626 

1699 ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН РІДКИЙ 617 

1700 СВІЧКИ ГАЗОВІ СЛЬОЗОТОЧИВІ 639 

1701 КСИЛІЛБРОМІД РІДКИЙ 605 

1702 ТЕТРАХЛОРЕТАН 605 

1704 ТЕТРАЕТИЛДИТІОПІРОФОСФАТ 
,
 614 

1707 ТАЛІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 630 

1708 ТОЛУЇДИНИ РІДКІ 616 

1709 2, 4 -ТОЛУЇЛЕНДІАМІН ТВЕРДИЙ 608 

1710 ТРИХЛОРЕТИЛЕН 605 

1711 КСИЛІДИНИ РІДКІ 608 

1712 ЦИНКУ АРСЕНАТ, ЦИНКУ АРСЕНІТ або ЦИНКУ АРСЕНАТУ ТА ЦИНКУ АРСЕНІТУ СУМІШ 603 

1713 ЦИНКУ ЦІАНІД 603 

1714 ЦИНКУ ФОСФІД 408 

1715 АНГІДРИД ОЦТОВИЙ  803 

1716 АЦЕТИЛБРОМІД 803 

1717 АЦЕТИЛХЛОРИД 323 

1718 КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНА 803 

1719 Каустик відпрацьований 818 

1719 Лужний стік виробництва капролактаму 818 

1719 РІДИНА ЛУЖНА ЇДКА, Н.З.К. 818 

1722 АЛІЛХЛОРФОРМІАТ 611 

1723 АЛІЛЙОДИД 323 
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1724 АЛІЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 805 

1725 АЛЮМІНІЮ БРОМІД БЕЗВОДНИЙ 806 

1726 АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 806 

1727 АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ 806 

1728 АМІЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1729 АНІЗОЇЛХЛОРИД 804 

1730 СУРМИ ПЕНТАХЛОРИД РІДКИЙ 801 

1731 СУРМИ ПЕНТАХЛОРИДУ РОЗЧИН 801 

1732 СУРМИ ПЕНТАФТОРИД 801 

1733 СУРМИ ТРИХЛОРИД ТВЕРДИЙ 806 

1736 БЕНЗОЇЛХЛОРИД 804 

1737 БЕНЗИЛБРОМІД 647 

1738 БЕНЗИЛХЛОРИД 647 

1739 БЕНЗИЛХЛОРФОРМІАТ 814 

1740 ГІДРОДИФТОРИДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. 815 

1741 БОРУ ТРИХЛОРИД 203 

1742 БОРУ ТРИФТОРИД ТА ОЦТОВА КИСЛОТА - КОМПЛЕКС РІДКИЙ 803 

1743 БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС РІДКИЙ 803 

1744 БРОМ або БРОМУ РОЗЧИН 802 

1745 БРОМУ ПЕНТАФТОРИД 504 

1746 БРОМУ ТРИФТОРИД 504 

1747 БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1748 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 39 % 

активного хлору (8,8 % активного кисню) 

501 

1749 ХЛОРУ ТРИФТОРИД 203 

1750 КИСЛОТИ ХЛОРОЦТОВОЇ РОЗЧИН 611 

1751 КИСЛОТА ХЛОРОЦТОВА ТВЕРДА 611 

1752 ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 611 

1753 ХЛОРФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1754 КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВА (з сірчаним ангідридом або без нього) 801 

1755 КИСЛОТИ ХРОМОВОЇ РОЗЧИН 801 

1756 ХРОМУ ФТОРИД ТВЕРДИЙ 806 
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1757 ХРОМУ ФТОРИДУ РОЗЧИН 801 

1758 ХРОМУ ОКСИХЛОРИД 801 

1759 Калію борфторид 822 

1759 Міді (II) бромид 822 

1759 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 822 

1760 Аміакат 823 

1760 Бактерицид СНПХ-ЛПЕ 823 

1760 Диспергатори корозійні рідкі 823 

1760 Добрива рідкі азотні корозійні 823 

1760 Добрива рідкі корозійні 823 

1760 Закріплювачі корозійні рідкі 823 

1760 Інгібітор солевідкладень "Дифталон" 823 

1760 Інкредол 823 

1760 Карбамат-Д 823 

1760 Карбамол ЦЕМ 823 

1760 Каталізатори корозійні рідкі 823 

1760 Кислота о, о-ди-н-пропілдитіофосфорна 823 

1760 Кислота о, о-діетилдитіофосфорна 823 

1760 Кислота о, о-діізопропілдитіофосфорна 823 

1760 Нафтоксол-7С 823 

1760 п - Хлорбензальхлорид 823 

1760 Реагент ПАФ-13А 823 

1760 РІДИНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 823 

1760 Смола поліамідна 823 

1760 Солі амонійні, розчин 823 

1760 Феноляти 823 

1760 Формсечовина 823 

1760 Хлорокс 823 

1760 Холінхлорид, водний розчин 823 

1761 МІДЬЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН 807 

1762 ЦИКЛОГЕКСЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1763 ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 805 
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1764 КИСЛОТА ДИХЛОРОЦТОВА 803 

1765 ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 803 

1766 ДИХЛОРФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1767 ДІЕТИЛДИХЛОРСИЛАН  805 

1768 КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНА БЕЗВОДНА 806 

1769 ДИФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 805 

1770 ДИФЕНІЛМЕТИЛБРОМІД 813 

1771 ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1773 ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 806 

1774 ЗАРЯД ДЛЯ ВОГНЕГАСНИКІВ, що містить корозійну рідину 823 

1775 КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДНЕВА 801 

1776 КИСЛОТА МОНОФТОРФОСФОРНА БЕЗВОДНА 806 

1777 КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВА 801 

1778 КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДНЕВА 801 

1779 КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти більше 85 % 803 

1780 ФУМАРИЛХЛОРИД 803 

1781 ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1782 КИСЛОТА ГЕКСАФТОРФОСФОРНА 801 

1783 ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН 807 

1784 ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1786 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ ТА КИСЛОТИ СІРЧАНОЇ СУМІШ 801 

1787 КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДНЕВА 801 

1788 КИСЛОТА БРОМИСТОВОДНЕВА 801 

1789 КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДНЕВА 801 

1790 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду більше 60 %, але не більше 85 % 801 

1790 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду більше 85 % 801 

1790 КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду не більше 60 % 801 

1791 ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН 816 

1791 Натрію гіпохлориту розчин 816 

1792 ЙОДУ МОНОХЛОРИД ТВЕРДИЙ  802 

1793 КИСЛОТА ІЗОПРОПІЛФОСФОРНА 803 

1794 СВИНЦЮ СУЛЬФАТ, що містить більше 3 % вільної кислоти 801 
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1796 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА, що містить азотної кислоти більше 50 % 802 

1796 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА, що містить азотної кислоти не більше 50 % 802 

1799 НОНІЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1800 ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1801 ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1802 КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою кислоти не більше 50 % 802 

1803 ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА РІДКА 804 

1804 ФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН 805 

1805 КИСЛОТИ ФОСФОРНОЇ РОЗЧИН 802 

1806 ФОСФОРУ ПЕНТАХЛОРИД 806 

1807 ФОСФОРУ (V) ОКСИД 806 

1808 ФОСФОРУ ТРИБРОМІД 801 

1809 ФОСФОРУ ТРИХЛОРИД 656 

1810 ФОСФОРУ ОКСИХЛОРІД 656 

1811 КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ 806 

1812 КАЛІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ 603 

1813 КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ 808 

1814 КАЛІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 809 

1815 ПРОПІОНІЛХЛОРИД 323 

1816 ПРОПІЛТРИХЛОРСИЛАН  805 

1817 ПІРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД  803 

1818 КРЕМНІЮ ТЕТРАХЛОРИД 801 

1819 НАТРІЮ АЛЮМІНАТУ РОЗЧИН 809 

1823 НАТРІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ 808 

1824 НАТРІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 809 

1825 НАТРІЮ ОКСИД 808 

1826 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА ВІДПРАЦЬОВАНА, що містить більше 50 % азотної кислоти 802 

1826 СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА ВІДПРАЦЬОВАНА, що містить не більше 50 % азотної кислоти 802 

1827 ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 801 

1828 Сірки дихлорид 
,
 803 

1828 СІРКИ ХЛОРИДИ 
,
 803 

1828 Сульфохлорид 803 
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1829 СІРКИ ТРИОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 801 

1830 КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить більше 51 % кислоти 801 

1831 КИСЛОТА СІРЧАНА ДИМЛЯЧА 802 

1832 КИСЛОТА СІРЧАНА ВІДПРАЦЬОВАНА 801 

1833 КИСЛОТА СІРЧИСТА 801 

1834 СУЛЬФУРИЛХЛОРИД 656 

1835 ТЕТРАМЕТИЛАМОНІЮ ГІДРОКСИД 807 

1836 ТІОНІЛХЛОРИД 803 

1837 ТІОФОСФОРИЛХЛОРИД 803 

1838 ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД 656 

1839 КИСЛОТА ТРИХЛОРОЦТОВА 803 

1840 ЦИНКУ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 801 

1841 АЦЕТАЛЬДЕГІДАМІАК 905 

1843 АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ 608 

1846 ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАХЛОРИД 605 

1847 КАЛІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з масовою часткою кристалізаційної води не менше 30 % 808 

1848 КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою кислоти не менше 10 %, але менше 90 % 803 

1849 НАТРІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з масовою часткою кристалізаційної води не менше 30 % 808 

1851 ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКІЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 622 

1854 БАРІЮ СПЛАВИ ПІРОФОРНІ 405 

1855 КАЛЬЦІЙ ПІРОФОРНИЙ або КАЛЬЦІЮ СПЛАВИ ПІРОФОРНІ 405 

1858 ГЕКСАФТОРПРОПІЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1216) 201 

1859 КРЕМНІЮ ТЕТРАФТОРИД 203 

1860 ВІНІЛФТОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 205 

1862 ЕТИЛКРОТОНАТ 306 

1863 ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ 305 

1863 ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 305 

1863 ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 305 

1863 Паливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 305 

1863 Смола кремнійорганічна 134-296, розчин в толуолі або ксилолі, або сольвент-нафті 305 

1865 н-ПРОПИЛНІТРАТ 310 

1866 Смола кремнійорганічна 134-276, розчин в толуолі або ксилолі, або сольвент-нафті 328 
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1866 Смола поліметилфенілсилоксанова, розчин у о-ксилолі 328 

1866 Смола фенолформальдегідна рідка легкозаймиста 328 

1866 Смола фенолформальдегідна, розчини у ксилолі 328 

1866 Смоли акрилові, розчин у суміші ізопропилового спирту та ацетону 328 

1866 Смоли алкідноакрилові, розчин у ксилолі 328 

1866 Смоли епоксидні, розчин у толуолі 328 

1866 Смоли меламіноформальдегідні, розчин у бутанолі 328 

1866 Смоли поліефірні ненасичені стірольні "Камфест" 328 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий 328 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; температура кипіння не більше 

35° C) 

328 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при температурі 50° C 

більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

328 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при температурі 50° C 

не більше 110 кПа) 

328 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (нев'язкий) 328 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 328 

1866 СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 328 

1866 Смоли карбамідоформальдегідні, розчин у бутанолі 328 

1866 Сополімер-5Б 328 

1868 ДЕКАБОРАН 404 

1869 МАГНІЙ або МАГНІЮ СПЛАВИ, що містять більше 50 % магнію (гранули, стружки або стрічки) 403 

1870 КАЛІЮ БОРГІДРИД 409 

1871 ТИТАНУ ГІДРИД 409 

1872 СВИНЦЮ ДІОКСИД 501 

1873 КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою кислоти більше 50 %, але не більше 72 % 505 

1884 БАРІЮ ОКСИД 603 

1885 БЕНЗИДИН 608 

1886 БЕНЗИЛІДЕНХЛОРИД 605 

1887 БРОМХЛОРМЕТАН 605 

1888 ХЛОРОФОРМ 605 

1889 ЦІАН БРОМІД 626 
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1891 ЕТИЛБРОМІД 605 

1892 ЕТИЛДИХЛОРАРСИН 626 

1894 ФЕНІЛРТУТІ ГІДРОКСИД 619 

1895 ФЕНІЛРТУТІ НІТРАТ 619 

1897 ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН 605 

1898 АЦЕТИЛЙОДИД 803 

1902 КИСЛОТА ДІІЗООКТИЛФОСФОРНА 803 

1903 РІДИНА ДЕЗІНФІКУЮЧА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 823 

1905 КИСЛОТА СЕЛЕНОВА 806 

1906 КИСЛОТА СІРЧАНА, РЕГЕНЕРОВАНА З КИСЛОГО ГУДРОНУ 801 

1907 ВАПНО НАТРОННЕ, що містить більше 4 % натрію гідроксиду 808 

1908 ХЛОРИТУ РОЗЧИН 816 

1910 Кальцію оксид 808 

1911 ДИБОРАН 212 

1912 МЕТИЛХЛОРИДУ ТА МЕТИЛЕНХЛОРИДУ СУМІШ 209 

1913 НЕОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 

1914 БУТИЛПРОПІОНАТИ 316 

1915 ЦИКЛОГЕКСАНОН 316 

1916 ЕФІР 2,2'-ДИХЛОРДІЕТИЛОВИЙ 606 

1917 ЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

1918 ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ 317 

1919 МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

1920 НОНАНИ 315 

1921 ПРОПІЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 311 

1922 ПІРОЛІДИН 311 

1923 КАЛЬЦІЮ ДИТІОНІТ (КАЛЬЦІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 405 

1928 МЕТИЛМАГНІЙБРОМІД У ЕТИЛОВОМУ ЕФІРІ 407 

1929 КАЛІЮ ДИТІОНІТ (КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ) 405 

1931 ЦИНКУ ДИТІОНІТ (ЦИНКУ ГІДРОСУЛЬФІТ) 904 

1932 ЦИРКОНІЮ ВІДХОДИ 405 

1935 ЦІАНІДУ РОЗЧИН, Н.З.К. 630 

1938 КИСЛОТИ БРОМОЦТОВОЇ РОЗЧИН 803 
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1939 ФОСФОРУ ОКСИБРОМІД 806 

1940 КИСЛОТА ТІОГЛІКОЛЕВА 803 

1941 ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 904 

1942 АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що 

розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини 

509 

1944 СІРНИКИ БЕЗПЕЧНІ у коробках, книжечках, картонках 402 

1945 СІРНИКИ ПАРАФІНОВАНІ "ВЕСТА" 402 

1950 АЕРОЗОЛІ задушливі 220 

1950 АЕРОЗОЛІ займисті 220 

1950 АЕРОЗОЛІ займисті корозійні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ корозійні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ корозійні окиснювальні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ окиснювальні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні займисті 220 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні займисті корозійні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні корозійні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні окиснювальні 220 

1950 АЕРОЗОЛІ токсичні окиснювальні корозійні 220 

1951 АРГОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 

1952 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДА СУМІШ, що містить не більше 9 % етилену оксиду 207 

1953 Вуглецю монооксиду та водню суміш стиснена
 1)

 219 

1953 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 219 

1953 Суміш токсичних газів і водню стиснена 219 

1953 Суміші газові моносилану з аргоном 219 

1953 Суміші газові моносилану з воднем 219 

1954 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 218 

1955 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 220 

1955 Суміш токсичних газів з аргоном, токсична, стиснена 220 

1956 ГАЗ СТИСНЕНИЙ, Н.З.К. 215 

1957 ДЕЙТЕРІЙ СТИСНЕНИЙ  204 

1958 1,2-ДИХЛОР-1,1,2, 2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 114) 201 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

660   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

1959 1,1-ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R1132a) 205 

1961 ЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 206 

1962 ЕТИЛЕН  204 

1963 ГЕЛІЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 

1964 ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ СТИСНЕНА, Н.З.К. 206 

1965 Бензин газовий, нестабільний 206 

1965 ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ СКРАПЛЕНА, Н.З.К., така як суміші A, A01, A02, A0, A1, A2, B1, B2, B або C 206 

1965 Фракція бутан-бутиленова 206 

1965 Фракція бутилен-аміленова 206 

1965 Фракція бутилен-бутадієнова 206 

1965 Фракція бутилен-ізобутиленова 206 

1965 Фракція бутиленова 206 

1965 Фракція ізобутан-ізобутиленова 206 

1965 Фракція ізобутанова 206 

1965 Фракція нормального бутану 206 

1965 Фракція пропан-бутанова 206 

1965 Фракція пропан-бутан-пентанова 206 

1965 Фракція пропан-пропіленова 206 

1965 Фракція широка легких вуглеводнів (ШФВЛ) 206 

1966 ВОДЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ  204 

1967 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 220 

1968 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ, Н.З.К. 215 

1969 ІЗОБУТАН 206 

1970 КРИПТОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 

1971 МЕТАН СТИСНЕНИЙ або ГАЗ ПРИРОДНИЙ СТИСНЕНИЙ з високим вмістом метану 204 

1972 МЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ або ГАЗ ПРИРОДНИЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ з високим вмістом метану 204 

1973 ХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАНУ суміш з постійною температурою кипіння, що містить 

близько 49 % хлордифторметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 502) 

201 

1974 ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12B1) 201 

1975 АЗОТУ ОКСИДУ ТА ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИДУ СУМІШ (АЗОТУ ОКСИДУ ТА АЗОТУ ДІОКСИДУ СУМІШ) 211 

1976 ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ RC 318) 201 

1977 АЗОТ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   661 

1978 ПРОПАН 206 

1982 ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 14) 201 

1983 1-ХЛОР-2,2, 2-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 133a) 201 

1984 ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 23) 201 

1986 Рідина "ТГФ-М" 331 

1986 Спирт денатурований 331 

1986 СПИРТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 331 

1987 Октанол-2 331 

1987 Спирт циклогексиловий 331 

1987 СПИРТИ, Н.З.К. 331 

1987 СПИРТИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 331 

1987 СПИРТИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 331 

1988 АЛЬДЕГІДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 331 

1989 АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. 331 

1989 АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 331 

1989 АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 331 

1990 БЕНЗАЛЬДЕГІД 901 

1991 ХЛОРОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 312 

1992 2,6-цис-Диметилморфолін 319 

1992 Відходи виробництва хлоропрену легкозаймисті токсичні 319 

1992 Відходи легкозаймисті токсичні рідкі 319 

1992 Деемульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) 319 

1992 Деемульгатори легкозаймисті токсичні 319 

1992 Деемульгатори типу РЕКОД з вмістом метанолу не менше 15 %, легкозаймисті токсичні 319 

1992 Деемульгатори типу СНПХ, що містять метанол 319 

1992 Дипроксамін - розчин у метанолі 319 

1992 Діран-А 319 

1992 Добавка високооктанова беззольна (на основі N-метиланіліну) 319 

1992 Позицію виключено   

1992 Інгібітор корозії "Антик-1" 319 

1992 Інгібітор корозії "Вікор" 319 

1992 Інгібітор корозії "Нафтогаз-1" 319 
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1992 Інгібітор корозії ГІПХ-3-Б, ГІПХ-4, ГІПХ-6 319 

1992 Інгібітор корозії марки "Корексіт" 319 

1992 Інгібітори корозії легкозаймисті токсичні 319 

1992 Модифікатор ЖКС 319 

1992 Проксанол - розчин у воді та метанолі 319 

1992 Реапон 319 

1992 Рідина "ІМ" 319 

1992 Рідина "НІІСС-4" 319 

1992 Рідина "Холод-40" 319 

1992 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.У.К. 319 

1992 Рідкі продукти піролізу 319 

1992 Розчинник "Децилін" 319 

1992 Розчинники легкозаймисті токсичні 319 

1992 Самін 319 

1992 Синтин 319 

1992 Фліцид 319 

1992 Флюс рідкий БМ-1 319 

1992 Фракція ароматична коксохімічного виробництва 319 

1992 Позицію виключено   

1992 Фракція поліалкилбензольна 319 

1992 Фтіон 319 

1993 1,2-Дибромпропан 328 

1993 4-Пентенол 328 

1993 Агідол-12 328 

1993 Аміленіт 328 

1993 Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті рідкі 328 

1993 Бустіран 328 

1993 В'яжуче ГС 328 

1993 Водоізолююча суміш АКОР-МГ 328 

1993 Гідролізат диметилдихлорсилану 328 

1993 Гідрофобізатор ГФК-1 328 

1993 Деемульгатори легкозаймисті 328 
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1993 Деемульгатори типу РЕКОД, з вмістом метанолу менше 15 %, легкозамисті 328 

1993 Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15 % (по масі), легкозаймисті 328 

1993 Деемульгатор-інгібітор АМ-7 328 

1993 Диметилвінілкарбінол стабілізований 328 

1993 Диметилсульфіт 328 

1993 Діетилгідроксиламін (марок А, Б) 328 

1993 Діоксанол-розчинник 328 

1993 Добавка високооктанова 328 

1993 Добавка мастильна ЕКОС-Б 328 

1993 Електроліт для хімічних джерел струму легкозаймистий 328 

1993 Емульгатор Рінго ЕМ 328 

1993 Емульгатори ОП-7, ОП-3Е 328 

1993 Етиліденнорборнен 328 

1993 Залишки нафтові типу К-1 328 

1993 Засоби чистячі універсальні на основі спирту етилового технічного ("Універсал", "Чистий" тощо) 328 

1993 Знищувач парафіновідкладень типу СНПХ 328 

1993 Інгібітор корозії "Альпан" 319 

1993 Інгібітор корозії "Амфікор" 319 

1993 Інгібітори корозії Амдор ІК-1, Амдор ІК-2, Амдор ІК-3 319 

1993 Інгібітор корозії "Олазол" 328 

1993 Інгібітор корозії Д-4-3 Д-4-3-К 328 

1993 Інгібітори корозії легкозаймисті 328 

1993 Інгібітори корозії типу РЕКОД 328 

1993 Інгібітори корозії типу СНПХ 328 

1993 Інгібітори парафіновідкладень легкозаймисті 328 

1993 Інгібітори парафіновідкладень типу СНПХ 328 

1993 Інгібітори солевідкладень типу СНПХ легкозаймисті 328 

1993 Карпатол-3П 328 

1993 Каучук синтетичний піпериленовий (СКОП) 328 

1993 Компаунди рідкі 328 

1993 Композиція етоксисиланів "Продукт 119-296Т" 328 

1993 Концентрат цикленів 328 
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1993 Кріпильники стрижневі КО, УСК-1 328 

1993 Мастика бітумна протишумова БПМ-1 328 

1993 Матеріали полімерні АКОР Б-100 328 

1993 Нафтил 328 

1993 Нефтенол НЗ 328 

1993 Пат перлинний 328 

1993 Пінореагент 328 

1993 Позицію виключено   

1993 Присадка депресорна реологічна ВЕС-503М, ДМН-2005 328 

1993 Продукт Т-185 328 

1993 Реагент для флотації вугілля 328 

1993 Реагент кремнійорганічний ВТОКС 328 

1993 Рефлюкс 328 

1993 Рецептура РД-2 328 

1993 Рідина випробовувальна ІЖ-Л, ІЖ-3 328 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 328 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; температура кипіння не більше 

35° C) 

328 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; тиск парів при температурі 50° C 

більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

328 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; тиск парів при температурі 50° C 

не більше 110 кПа) 

328 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (нев'язка) 328 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 328 

1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 328 

1993 Рідини гідрогальмівні легкозаймисті 328 

1993 Рідини кремнійорганічні легкозаймисті 328 

1993 Розчинник СФПК 328 

1993 Розчинник "Пральт" 328 

1993 Розчинник технічний "Органол" 328 

1993 Розчинник технічний ДЕГІ 328 

1993 Розчинники легкозаймисті 328 
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1993 Розчинники легкозаймисті на основі етанолу 328 

1993 Сополімер БМС-86, розчин у суміші розчинників 328 

1993 Сополімер ВБМ, розчин у толуолі 328 

1993 Спиртова фракція виробництва капролактаму 328 

1993 Стиромаль, розчин у бутанолі 328 

1993 Сульфенамід БТ 328 

1993 Суміш рідка багатокомпонентна, технічна 328 

1993 Суміші відпрацьованих нафтопродуктів (СНВ) 328 

1993 Тетраетоксисилану та олігоетоксисиланів суміш складна 328 

1993 Тетран 328 

1993 Флотореагент нафтовуглехімічний марки ФНУ 328 

1993 Фракція бензол-толуольна 328 

1993 Фракція ефіроальдегідна 328 

1993 Фракція інденкумаронова 328 

1993 Фракція піпериленова 328 

1994 ЗАЛІЗА ПЕНТАКАРБОНІЛ 647 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (тиск парів при 50° C 

більше 110 кПа) 

328 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (тиск парів при 50° C 

не більше 110 кПа) 

328 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (нев'язкі) 328 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі) (температура кипіння не більше35° C) 

328 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою 

спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C) 

328 

1999 ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою 

спалаху меншою 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

328 

2000 ЦЕЛУЛОЇД блоки, стружки, гранули, стрічки, трубки тощо, виключаючи відходи 402 

2001 КОБАЛЬТУ НАФТЕНАТИ - ПОРОШОК 404 

2002 ЦЕЛУЛОЇДУ ВІДХОДИ 405 

2004 МАГНІЙДІАМІД 405 

2006 ПЛАСТМАСА НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ ОСНОВІ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 405 
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2008 ЦИРКОНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ 405 

2009 ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді оброблених листів, штаб або змійовиків із дроту в бухтах 405 

2010 МАГНІЮ ГІДРИД 409 

2011 МАГНІЮ ФОСФІД 408 

2012 КАЛІЮ ФОСФІД 408 

2013 СТРОНЦІЮ ФОСФІД 408 

2014 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить не менше 20 %, але не більше 60 % пероксиду водню 

(стабілізований, якщо необхідно) 

505 

2015 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 70 % пероксиду водню 505 

2015 ВОДНЮ ПЕРОКСИУ ВОДНИЙ РОЗЧИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 60 % і не більше 70 % пероксиду 

водню 

505 

2016 БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ НЕВИБУХОВІ без розривного чи вибивного заряду і підривника 634 

2017 БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ НЕВИБУХОВІ без розривного чи вибивного заряду і підривника 639 

2018 ХЛОРАНІЛІНИ ТВЕРДІ 608 

2019 ХЛОРАНІЛІНИ РІДКІ 608 

2020 ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ 608 

2021 ХЛОРФЕНОЛИ РІДКІ 608 

2022 КИСЛОТА КРЕЗИЛОВА 640 

2023 ЕПІХЛОРГІДРИН 647 

2024 РТУТІ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К. 630 

2025 Ртуті (II) сульфід 630 

2025 РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. 630 

2026 ФЕНІЛРТУТІ СПОЛУКА, Н.З.К. 630 

2027 НАТРІЮ АРСЕНІТ ТВЕРДИЙ 603 

2028 БОМБИ ДИМОВІ НЕВИБУХОВІ без ініціюючого пристрою, що містять їдкі рідини 836 

2029 ГІДРАЗИН БЕЗВОДНИЙ 807 

2030 ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % 807 

2030 Позицію виключено   

2030 ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % 807 

2031 КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димучої, що містить азотної кислоти не більше 70 % 802 

2031 КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димучої, що містить азотної кислоти більше 70 % 802 

2031 КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не менше 65 %, але не більше 70 % 802 
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2032 КИСЛОТА АЗОТНА ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА 802 

2032 Меланж 802 

2033 КАЛІЮ МОНООКСИД 808 

2034 ВОДНЮ ТА МЕТАНУ СУМІШ СТИСНЕНА  204 

2035 1,1,1-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R143a) 205 

2036 КСЕНОН 201 

2037 ЄМКОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні 

для повторного використання 

220 

2038 ДИНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ 608 

2044 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 206 

2045 ІЗОБУТИРАЛЬДЕГІД (АЛЬДЕГІД ІЗОМАСЛЯНИЙ) 307 

2046 ЦИМОЛИ 317 

2047 ДИХЛОРПРОПЕНИ 312 

2048 ДИЦИКЛОПЕНТАДІЄН 320 

2049 ДІЕТИЛБЕНЗОЛ 317 

2050 ДІІЗОБУТИЛЕН - СУМІШІ ІЗОМЕРІВ 305 

2051 2- ДИМЕТИЛАМІНОЕТАНОЛ 807 

2052 ДИПЕНТЕН 317 

2053 МЕТИЛІЗОБУТИЛКАРБІНОЛ 316 

2054 МОРФОЛІН 807 

2055 СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ 317 

2056 ТЕТРАГІДРОФУРАН (р) 301 

2057 ТРИПРОПІЛЕН 305 

2058 ВАЛЕРАЛЬДЕГІД (н) 307 

2059 Колодій 328 

2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 

% нітрату целюлози 

328 

2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 

% нітрату целюлози (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 

328 

2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 

% нітрату целюлози (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 

328 
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2059 НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 

% нітрату целюлози 

328 

2067 ДОБРИВО АМІАЧНО - НІТРАТНЕ 501 

2073 АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною менше 0,880 при температурі 15° C, з масовою часткою аміаку 

більше 35 %, але не більше 50 % 

208 

2074 АКРИЛАМІД ТВЕРДИЙ 608 

2075 ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 605 

2076 КРЕЗОЛИ РІДКІ 608 

2077 альфа-НАФТИЛАМІН 608 

2078 ТОЛУЇЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 609 

2079 ДІЕТИЛЕНТРИАМІН 807 

2187 ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 

2188 АРСИН 209 

2189 ДИХЛОРСИЛАН 210 

2190 КИСНЮ ДИФТОРИД СТИСНЕНИЙ 211 

2191 СУЛЬФУРИЛФТОРИД 209 

2192 ГЕРМАН 209 

2193 ГЕКСАФТОРЕТАН СТИСНЕНИЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 116) 201 

2194 СЕЛЕНУ ГЕКСАФТОРИД 203 

2195 ТЕЛУРУ ГЕКСАФТОРИД 203 

2196 ВОЛЬФРАМУ ГЕКСАФТОРИД 203 

2197 ВОДЕНЬ ЙОДИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 203 

2198 ФОСФОРУ ПЕНТАФТОРИД 203 

2199 ФОСФІН 209 

2200 ПРОПАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 206 

2201 АЗОТУ ГЕМІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 202 

2202 ВОДНЮ СЕЛЕНІД БЕЗВОДНИЙ 209 

2203 СИЛАН 206 

2204 КАРБОНІЛСУЛЬФІД 209 

2205 АДИПОНІТРИЛ 608 

2206 ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 632 

2206 Композиції ізоціанатні 632 
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2206 Компоненти ізоціанатні для виробництва пінопластів 632 

2206 Поліізоціанати 632 

2208 Вапно хлорне 501 

2208 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 10 %, але не більше 39 % активного хлору 501 

2209 ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН, що містить не менше 25 % формальдегіду 807 

2210 МАНЕБ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ, що містить не менше 60 % манебу 405 

2211 ПОЛІМЕР, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ, ГРАНУЛЬОВАНИЙ, який виділяє займисті пари 902 

2212 АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, актиноліт, антофіліт, крокідоліт) 904 

2213 ПАРАФОРМАЛЬДЕГІД 402 

2214 АНГІДРИД ФТАЛЕВИЙ, що містить більше 0,05 % малеїнового ангідриду 804 

2215 АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ 803 

2215 АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ РОЗПЛАВЛЕНИЙ   

2217 МАКУХА з масовою часткою рослинної олії не більше 1,5 % і вологи не більше 11 % 405 

2218 КИСЛОТА АКРИЛОВА СТАБІЛІЗОВАНА  803 

2219 ЕФІР АЛІЛГЛІЦИДИЛОВИЙ 316 

2222 АНІЗОЛ 316 

2224 БЕНЗОНІТРИЛ 608 

2225 БЕНЗОЛСУЛЬФОНІЛХЛОРИД 
,
 804 

2226 БЕНЗОТРИХЛОРИД 804 

2227 н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 316 

2232 2-ХЛОРЕТАНАЛЬ 625 

2233 ХЛОРАНІЗИДИНИ 616 

2234 ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДИ 318 

2235 ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ РІДКІ 616 

2236 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНІЛІЗОЦІАНАТ РІДКИЙ 609 

2237 ХЛОРНІТРОАНІЛІНИ 608 

2238 ХЛОРТОЛУОЛИ 318 

2239 ХЛОРТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ 616 

2240 КИСЛОТА ХРОМСІРЧАНА 802 

2241 ЦИКЛОГЕПТАН 305 

2242 ЦИКЛОГЕПТЕН 305 

2243 ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ 316 
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2244 ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 316 

2245 ЦИКЛОПЕНТАНОН 316 

2246 ЦИКЛОПЕНТЕН 301 

2247 н-ДЕКАН 315 

2248 ди-н-БУТИЛАМІН 807 

2250 ДИХЛОРФЕНІЛІЗОЦІАНАТИ 609 

2251 ДИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТАДІЄН-2,5 СТАБІЛІЗОВАНИЙ (2,5-НОРБОРНАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ) 305 

2252 1,2-ДИМЕТОКСІЕТАН (р) 306 

2253 N,N- ДИМЕТИЛАНІЛІН 608 

2254 СІРНИКИ САПЕРНІ 402 

2256 ЦИКЛОГЕКСЕН 305 

2257 КАЛІЙ 409 

2258 1, 2- ПРОПІЛЕНДІАМІН 807 

2259 ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМІН 807 

2260 ТРИПРОПИЛАМІН 325 

2261 КСИЛЕНОЛИ ТВЕРДІ 616 

2262 ДИМЕТИЛКАРБАМІЛХЛОРИД 803 

2263 ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНИ 305 

2264 N,N- ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМІН 807 

2265 N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМІД 311 

2266 ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН 311 

2267 ДИМЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД 611 

2269 3,3'- ІМІНОДИПРОПІЛАМІН 807 

2270 ЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою етиламіну не менше 50 %, але не більше 70 % 303 

2271 ЕТИЛАМІЛКЕТОН 316 

2272 N- ЕТИЛАНІЛІН 608 

2273 2- ЕТИЛАНІЛІН 608 

2274 N- ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛАНІЛІН 608 

2275 2-ЕТИЛБУТАНОЛ 316 

2276 2-ЕТИЛГЕКСИЛАМІН 325 

2277 ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

2278 н-ГЕПТЕН 305 
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2279 ГЕКСАХЛОРБУТАДІЄН 606 

2280 ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІН ТВЕРДИЙ 807 

2281 ГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 609 

2282 ГЕКСАНОЛИ 316 

2283 ІЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 316 

2284 ІЗОБУТИРОНІТРИЛ 310 

2285 ІЗОЦІАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДИ 609 

2286 ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 315 

2287 ІЗОГЕПТЕН 305 

2288 ІЗОГЕКСЕН 305 

2289 ІЗОФОРОНДІАМІН 807 

2290 ІЗОФОРОНДІІЗОЦІАНАТ 609 

2291 СВИНЦЮ СПОЛУКА РОЗЧИННА, Н.З.К. 630 

2291 Свинцю стеарат 630 

2293 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 (р) 316 

2294 N- МЕТИЛАНІЛІН 608 

2295 МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 647 

2296 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН 305 

2297 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНИ (р) 316 

2298 МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 305 

2299 МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ 606 

2300 2- МЕТИЛ-5-ЕТИЛПІРИДИН 608 

2301 2-МЕТИЛФУРАН 306 

2302 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 316 

2303 ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ 314 

2304 НАФТАЛІН РОЗПЛАВЛЕНИЙ 402 

2305 КИСЛОТА НІТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВА 
,
 804 

2306 НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ РІДКІ 608 

2307 3- НІТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД 608 

2308 КИСЛОТА НІТРОЗИЛСІРЧАНА РІДКА 801 

2309 ОКТАДІЄН 305 

2310 ПЕНТАНДІОН-2,4 320 
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2311 ФЕНЕТИДИНИ 608 

2312 ФЕНОЛ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 608 

2313 ПІКОЛІНИ 311 

2315 ПОЛІХЛОРДИФЕНІЛИ РІДКІ 904 

2316 НАТРІЮ КУПРОЦІАНІДУ ТВЕРДИЙ 619 

2317 НАТРІЮ КУПРОЦІАНІДУ РОЗЧИН 622 

2318 НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД, що містить менше 25 % кристалізаційної води 405 

2319 ВУГЛЕВОДНІ ТЕРПЕНОВІ, Н.З.К. 315 

2320 ТЕТРАЕТИЛЕНПЕНТАМІН 807 

2321 ТРИХЛОРБЕНЗОЛИ РІДКІ 608 

2322 ТРИХЛОРБУТЕН 605 

2323 ТРИЕТИЛФОСФІТ 327 

2324 ТРИІЗОБУТИЛЕН 315 

2325 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 317 

2326 ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМІН 807 

2327 ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНИ 807 

2328 ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ 609 

2329 ТРИМЕТИЛФОСФІТ 327 

2330 УНДЕКАН 315 

2331 ЦИНКУ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 806 

2332 АЦЕТАЛЬДОКСИМ 326 

2333 АЛІЛАЦЕТАТ 313 

2334 АЛІЛАМІН 648 

2335 ЕФІР АЛІЛЕТИЛОВИЙ 313 

2336 АЛІЛФОРМІАТ 313 

2337 ФЕНІЛМЕРКАПТАН 609 

2338 БЕНЗОТРИФТОРИД 312 

2339 2-БРОМБУТАН 312 

2340 ЕФІР 2-БРОМЕТИЛЕТИЛОВИЙ 312 

2341 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 324 

2342 БРОММЕТИЛПРОПАНИ 312 

2343 2-БРОМПЕНТАН 312 
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2344 БРОМПРОПАНИ 312 

2345 3-БРОМПРОПІН 312 

2346 БУТАНДІОН 307 

2347 БУТИЛМЕРКАПТАН 304 

2348 БУТИЛАКРИЛАТИ СТАБІЛІЗОВАНІ 316 

2350 ЕФІР БУТИЛМЕТИЛОВИЙ (р) 306 

2351 БУТИЛНІТРИТИ 310 

2352 ЕФІР БУТИЛВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

2353 БУТИРИЛХЛОРИД 323 

2354 ЕФІР ХЛОРМЕТИЛЕТИЛОВИЙ 312 

2356 2-ХЛОРПРОПАН 304 

2357 ЦИКЛОГЕКСИЛАМІН 807 

2358 ЦИКЛООКТАТЕТРАЄН 305 

2359 ДІАЛІЛАМІН 311 

2360 ЕФІР ДІАЛІЛОВИЙ 306 

2361 ДІІЗОБУТИЛАМІН 325 

2362 1,1-ДИХЛОРЕТАН 312 

2363 ЕТИЛМЕРКАПТАН 304 

2364 н-ПРОПІЛБЕНЗОЛ 317 

2366 ДІЕТИЛКАРБОНАТ 316 

2367 альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГІД 307 

2368 альфа-ПІНЕН 317 

2370 ГЕКСЕН-1 305 

2371 ІЗОПЕНТЕНИ 301 

2372 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМІНО)-ЕТАН 310 

2373 ДІЕТОКСИМЕТАН (р) 306 

2374 3,3-ДІЕТОКСИПРОПЕН (р) 306 

2375 ДІЕТИЛСУЛЬФІД 304 

2376 2,3-ДИГІДРОПІРАН 306 

2377 1,1-ДИМЕТОКСІЕТАН (р) 306 

2378 2-ДИМЕТИЛАМІНОАЦЕТОНІТРИЛ 310 

2379 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМІН 311 
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2380 ДИМЕТИЛДІЕТОКСИСИЛАН (р) 306 

2381 ДИМЕТИЛДИСУЛЬФІД 304 

2382 ДИМЕТИЛГІДРАЗИН СИМЕТРИЧНИЙ 648 

2383 ДИПРОПІЛАМІН 311 

2384 ЕФІР ДИ-н-ПРОПІЛОВИЙ 306 

2385 ЕТИЛІЗОБУТИРАТ 306 

2386 1-ЕТИЛПІПЕРИДИН 311 

2387 ФТОРБЕНЗОЛ 312 

2388 ФТОРТОЛУОЛИ 312 

2389 ФУРАН 301 

2390 2-ЙОДБУТАН 312 

2391 ЙОДМЕТИЛПРОПАНИ 312 

2392 ЙОДПРОПАНИ 324 

2393 ІЗОБУТИЛФОРМІАТ 306 

2394 ІЗОБУТИЛПРОПІОНАТ 306 

2395 ІЗОБУТИРИЛХЛОРИД 323 

2396 АЛЬДЕГІД МЕТАКРИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 313 

2397 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 307 

2398 ЕФІР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВИЙ 301 

2399 1-МЕТИЛПІПЕРИДИН 311 

2400 МЕТИЛІЗОВАЛЕРАТ 306 

2401 ПІПЕРИДИН 807 

2402 ПРОПАНТІОЛИ 304 

2403 ІЗОПРОПЕНІЛАЦЕТАТ 306 

2404 ПРОПІОНІТРИЛ 310 

2405 ІЗОПРОПІЛБУТИРАТ 316 

2406 ІЗОПРОПІЛІЗОБУТИРАТ 306 

2407 ІЗОПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2409 ІЗОПРОПІЛПРОПІОНАТ 306 

2410 1,2,3,6-ТЕТРАГІДРОПІРИДИН 310 

2411 БУТИРОНІТРИЛ 310 

2412 ТЕТРАГІДРОТІОФЕН 304 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   675 

2413 ТЕТРАПРОПІЛОРТОТИТАНАТ 316 

2414 ТІОФЕН 304 

2416 ТРИМЕТИЛБОРАТ (р) 306 

2417 КАРБОНІЛФТОРИД 203 

2418 СІРКИ ТЕТРАФТОРИД 203 

2419 БРОМТРИФТОРЕТИЛЕН 206 

2420 ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 203 

2422 ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1318) 201 

2424 ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 218) 201 

2426 АМОНІЮ НІТРАТ РІДКИЙ, гарячий концентрований розчин, з концентрацією більше 80 %, але не більше 93 % 505 

2427 КАЛІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 505 

2428 НАТРІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 505 

2429 КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 505 

2430 АЛКІЛФЕНОЛИ ТВЕРДІ, Н.З.К. (ВКЛЮЧАЮЧИ C 2 - C 12 ГОМОЛОГИ) 804 

2431 АНІЗИДИНИ 616 

2432 N, N-ДІЕТИЛАНІЛІН 608 

2433 ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ 616 

2434 ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН 805 

2435 ЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 805 

2436 КИСЛОТА ТІООЦТОВА 304 

2437 МЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН 805 

2438 ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 611 

2439 НАТРІЮ ГІДРОДИФТОРИД   

2440 ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДУ ПЕНТАГІДРАТ   

2441 ТИТАНУ ТРИХЛОРИД ПІРОФОРНИЙ або ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ СУМІШ ПІРОФОРНА 406 

2442 ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 803 

2443 ВАНАДІЮ ОКСИТРИХЛОРИД 801 

2444 ВАНАДІЮ ТЕТРАХЛОРИД 801 

2446 НІТРОКРЕЗОЛИ ТВЕРДІ 608 

2447 ФОСФОР БІЛИЙ, РОЗПЛАВЛЕНИЙ 406 

2448 СІРКА РОЗПЛАВЛЕНА 404 

2451 АЗОТУ ТРИФТОРИД 202 
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2452 ЕТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 206 

2453 ЕТИЛФТОРИД 205 

2454 МЕТИЛФТОРИД 205 

2456 2-ХЛОРПРОПЕН 304 

2457 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН 305 

2458 ГЕКСАДІЄНИ 305 

2459 2-МЕТИЛБУТЕН-1 301 

2460 2-МЕТИЛБУТЕН-2 305 

2461 МЕТИЛПЕНТАДІЄН 305 

2463 АЛЮМІНІЮ ГІДРИД 409 

2464 БЕРИЛІЮ НІТРАТ 503 

2465 КИСЛОТА ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА або КИСЛОТИ ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВОЇ СОЛІ 501 

2466 КАЛІЮ СУПЕРОКСИД 509 

2468 КИСЛОТА ТРИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА 501 

2469 ЦИНКУ БРОМАТ 501 

2470 ФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛ РІДКИЙ 608 

2471 ОСМІЮ ТЕТРАОКСИД 603 

2473 НАТРІЮ АРСАНІЛАТ 626 

2474 ТІОФОСГЕН 612 

2475 ВАНАДІЮ ТРИХЛОРИД 806 

2477 МЕТИЛІЗОТІОЦІАНАТ 609 

2478 ІЗОЦІАНАТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТА РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

333 

2480 МЕТИЛІЗОЦІАНАТ 609 

2481 ЕТИЛІЗОЦІАНАТ 609 

2482 н-ПРОПІЛІЗОЦІАНАТ 609 

2483 ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ 609 

2484 трет- БУТИЛІЗОЦІАНАТ 609 

2485 н-БУТИЛІЗОЦІАНАТ 608 

2486 ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ 609 

2487 ФЕНІЛІЗОЦІАНАТ 609 

2488 ЦИКЛОГЕКСИЛІЗОЦІАНАТ 609 
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2490 ЕФІР ДИХЛОРІЗОПРОПІЛОВИЙ 606 

2491 ЕТАНОЛАМІН або ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН 807 

2493 ГЕКСАМЕТИЛЕНІМІН 311 

2495 ЙОДУ ПЕНТАФТОРИД 504 

2496 АНГІДРИД ПРОПІОНОВИЙ 803 

2498 1,2,3,6-ТЕТРАГІДРОБЕНЗАЛЬДЕГІД (т) 316 

2501 ТРЕТ-(1-АЗИРИДИНІЛ)ФОСФІНОКСИДУ РОЗЧИН 614 

2502 ВАЛЕРИЛХЛОРИД  803 

2503 ЦИРКОНІЮ ТЕТРАХЛОРИД 806 

2504 ТЕТРАБРОМЕТАН 605 

2505 АМОНІЮ ФТОРИД 603 

2506 АМОНІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ 806 

2507 КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВА ТВЕРДА 806 

2508 МОЛІБДЕНУ ПЕНТАХЛОРИД 806 

2509 КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ 806 

2511 КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПІОНОВА 803 

2512 АМІНОФЕНОЛИ (о-, м-, п-) 616 

2513 БРОМАЦЕТИЛБРОМІД 803 

2514 БРОМБЕНЗОЛ 318 

2515 БРОМОФОРМ 605 

2516 ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАБРОМІД 605 

2517 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЕТАН 205 

2518 1,5,9- ЦИКЛОДОДЕКАТРИЄН 614 

2520 ЦИКЛООКТАДІЄНИ 315 

2521 ДИКЕТЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 650 

2522 2- ДИМЕТИЛАМІНОЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 614 

2524 ЕТИЛОРТОФОРМІАТ 316 

2525 ЕТИЛОКСАЛАТ 607 

2526 ФУРФУРИЛАМІН (р) 325 

2527 ІЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 316 

2528 ІЗОБУТИЛІЗОБУТИРАТ 316 

2529 КИСЛОТА ІЗОМАСЛЯНА 320 
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2531 КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВА СТАБІЛІЗОВАНА 803 

2533 МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ 606 

2534 МЕТИЛХЛОРСИЛАН 210 

2535 4-МЕТИЛМОРФОЛІН (N-МЕТИЛМОРФОЛІН) 311 

2536 МЕТИЛТЕТРАГІДРОФУРАН 306 

2538 НІТРОНАФТАЛІН 404 

2541 ТЕРПІНОЛЕН 317 

2542 ТРИБУТИЛАМІН 614 

2545 ГАФНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ 405 

2546 ТИТАН - ПОРОШОК СУХИЙ 405 

2547 НАТРІЮ СУПЕРОКСИД 509 

2548 ХЛОРУ ПЕНТАФТОРИД 211 

2552 ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ РІДКИЙ 625 

2554 МЕТИЛАЛІЛХЛОРИД 312 

2555 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ ВОДУ (з масовою часткою води не менше 25 %) 402 

2556 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ СПИРТ (з масовою часткою спирту не менше 25 % і не більше 12,6 % азоту на 

суху масу) 

402 

2557 Етрол нітроцелюлозний 402 

2557 НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу - 

СУМІШ З або БЕЗ ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу або 

СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ 

402 

2557 Паста суховальцована для нітроемалі 402 

2558 ЕПІБРОМГІДРИН 647 

2560 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 316 

2561 3-МЕТИЛБУТЕН-1 301 

2564 КИСЛОТИ ТРИХЛОРОЦТОВОЇ РОЗЧИН 803 

2565 ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМІН 807 

2567 НАТРІЮ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ 620 

2570 КАДМІЮ СПОЛУКА 630 

2571 Кислота етилсірчана 803 

2571 КИСЛОТИ АЛКІЛСІРЧАНІ 803 

2572 ФЕНІЛГІДРАЗИН 616 
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2573 ТАЛІЮ (I) ХЛОРАТ 503 

2574 ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, що містить більше 3 % ортоізомеру 614 

2576 ФОСФОРУ ОКСИБРОМІД РОЗПЛАВЛЕНИЙ 801 

2577 ФЕНІЛАЦЕТИЛХЛОРИД 804 

2578 ФОСФОРУ ТРІОКСИД 806 

2579 ПІПЕРАЗИН 807 

2580 АЛЮМІНІЮ БРОМІДУ РОЗЧИН 801 

2581 Алюмінію оксихлорид, коагулянт 801 

2581 АЛЮМІНІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 801 

2582 ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИДУ РОЗЧИН 801 

2583 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять більше 5 % вільної сірчаної 

кислоти 

803 

2583 БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА, що містить більше 5 % вільної сірчаної кислоти 803 

2584 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять більше 5 % вільної сірчаної 

кислоти 

803 

2584 Толуолсульфокислоти, що містять більше 5 % вільної сірчаної кислоти 803 

2585 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять не більше 5 % вільної 

сірчаної кислоти 

803 

2586 АЛКІЛБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА, що містить не більше 5 % вільної сірчаної кислоти 803 

2586 АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять не більше 5 % вільної сірчаної 

кислоти 

803 

2586 БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА, що містить не більше 5 % вільної сірчаної кислоти 803 

2586 Метансульфокислота 803 

2587 БЕНЗОХІНОН 616 

2588 ПЕСТИЦИД ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 613 

2589 ВІНІЛХЛОРАЦЕТАТ 647 

2590 АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ 904 

2591 КСЕНОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 

2599 ТРИФТОРХЛОРМЕТАНУ ТА ФТОРОФОРМУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що містить приблизно 60 % 

трифторхлорметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 503) 

201 

2601 ЦИКЛОБУТАН 206 
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2602 ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА ДИФТОРЕТАНУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що містить приблизно 74 % 

дихлордифторметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 500) 

201 

2603 ЦИКЛОГЕПТАТРИЄН 313 

2604 ЕФІР БОРТРИФТОРДИЕТИЛОВИЙ 812 

2605 МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ 609 

2606 МЕТИЛОРТОСИЛІКАТ 607 

2607 АКРОЛЕЇНУ ДИМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ (т) 316 

2608 НІТРОПРОПАНИ 326 

2609 ТРИАЛІЛБОРАТ 626 

2610 ТРИАЛІЛАМІН 325 

2611 ПРОПІЛЕНХЛОРГІДРИН 647 

2612 ЕФІР МЕТИЛПРОПІЛОВИЙ (р) 306 

2614 СПИРТ МЕТАЛІЛОВИЙ (р) 316 

2615 ЕФІР ЕТИЛПРОПІЛОВИЙ (р) 306 

2616 ТРИІЗОПРОПІЛБОРАТ 306 

2617 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛИ легкозаймисті 316 

2618 ВІНІЛТОЛУОЛИ СТАБІЛІЗОВАНІ 317 

2619 ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМІН 807 

2620 АМІЛБУТИРАТИ 316 

2621 АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБІНОЛ 316 

2622 ГЛІЦИДАЛЬДЕГІД 313 

2623 ПРИСТРІЙ ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДИЙ, що містить легкозаймисту рідину 410 

2624 МАГНІЮ СИЛІЦИД 409 

2626 КИСЛОТИ ХЛОРНУВАТОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить хлорнуватої кислоти не більше 10 % 505 

2627 НІТРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

2628 КАЛІЮ ФТОРАЦЕТАТ 620 

2629 НАТРІЮ ФТОРАЦЕТАТ 620 

2630 СЕЛЕНАТИ  630 

2630 СЕЛЕНІТИ  630 

2642 КИСЛОТА ФТОРОЦТОВА 625 

2643 МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 606 

2644 МЕТИЛЙОДИД 605 
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2645 ФЕНАЦИЛБРОМІД 616 

2646 ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДІЄН 605 

2647 МАЛОНОНІТРИЛ 608 

2648 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 606 

2649 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 625 

2650 1,1-ДИХЛОР-1-НІТРОЕТАН 624 

2651 4,4'- ДІАМІНОДИФЕНІЛМЕТАН 608 

2653 БЕНЗИЛЙОДИД 605 

2655 КАЛІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 603 

2656 ХІНОЛІН 608 

2657 СЕЛЕНУ ДИСУЛЬФІД 617 

2659 НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ 620 

2660 НІТРОТОЛУЇДИНИ (МОНО-) 608 

2661 ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН 625 

2664 ДИБРОММЕТАН 605 

2667 БУТИЛТОЛУОЛИ 616 

2668 ХЛОРАЦЕТОНІТРИЛ  609 

2669 ХЛОРКРЕЗОЛІВ РОЗЧИН 616 

2670 ЦІАНУРХЛОРИД  803 

2671 АМІНОПІРИДИНИ (о-, м-, п-) 608 

2672 АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною від 0,880 до 0,957 при температурі 15° C, що містить більше 10 %, 

але не більше 35 % аміаку 

809 

2673 2- АМІНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 616 

2674 НАТРІЮ ФТОРСИЛІКАТ 619 

2676 СТИБІН 209 

2677 РУБІДІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 809 

2678 РУБІДІЮ ГІДРОКСИД 808 

2679 ЛІТІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 809 

2680 ЛІТІЮ ГІДРОКСИД 808 

2681 ЦЕЗІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН 809 

2682 ЦЕЗІЮ ГІДРОКСИД 808 

2683 АМОНІЮ СУЛЬФІДУ РОЗЧИН 809 
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2684 3-ДІЕТИЛАМІНОПРОПІЛАМІН 325 

2685 N,N - ДІЕТИЛЕТИЛЕНДІАМІН 807 

2686 2- ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН 807 

2687 ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМОНІЮ НІТРИТ 404 

2688 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 605 

2689 ГЛІЦЕРИНУ альфа-ХЛОРГІДРИН 625 

2690 N,н- БУТИЛІМІДАЗОЛ 608 

2691 ФОСФОРУ ПЕНТАБРОМІД 806 

2692 БОРУ ТРИБРОМІД 801 

2693 БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 816 

2698 АНГІДРИДИ ТЕТРАГІДРОФТАЛЕВІ, що містять малеїнового ангідриду більше 0,05 % 804 

2699 КИСЛОТА ТРИФТОРОЦТОВА 803 

2705 ПЕНТОЛ-1 803 

2707 ДИМЕТИЛДИОКСАНИ (р) 316 

2709 БУТИЛБЕНЗОЛИ 317 

2710 ДИПРОПІЛКЕТОН 316 

2713 АКРИДИН 608 

2714 ЦИНКУ РЕЗИНАТ 404 

2715 АЛЮМІНІЮ РЕЗИНАТ 404 

2716 БУТИНДІОЛ-1,4 607 

2717 КАМФАРА синтетична 402 

2719 БАРІЮ БРОМАТ 503 

2720 ХРОМУ (III) НІТРАТ 501 

2721 МІДІ (III) ХЛОРАТ 501 

2722 ЛІТІЮ НІТРАТ 501 

2723 МАГНІЮ ХЛОРАТ 501 

2724 МАРГАНЦЮ (II) НІТРАТ 501 

2725 НІКЕЛЮ (II) НІТРАТ 501 

2726 НІКЕЛЮ (II) НІТРИТ 501 

2727 ТАЛІЮ (I) НІТРАТ 657 

2728 ЦИРКОНІЮ НІТРАТ 501 

2729 ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 616 
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2730 НІТРОАНІЗОЛИ РІДКІ 616 

2732 НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ РІДКІ 608 

2733 АМІНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 330 

2734 АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, 

Н.З.К. 

821 

2734 Ди-втор-бутиламін 821 

2735 АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 821 

2735 Аміни C 10 - C 16, первинні 821 

2735 Поліетиленполіаміни 821 

2738 N- БУТИЛАНІЛІН 608 

2739 АНГІДРИД МАСЛЯНИЙ 803 

2740 н- ПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2741 БАРІЮ ГІПОХЛОРИТ, що містить більше 22 % активного хлору 503 

2742 ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 637 

2743 н- БУТИЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2744 ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2745 ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2746 ФЕНІЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2747 трет- БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2748 2- ЕТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМІАТ 611 

2749 ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 304 

2750 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 606 

2751 ДІЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД 
,
 803 

2752 1,2-ЕПОКСІ-3-ЕТОКСИПРОПАН 316 

2753 N- ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ РІДКІ 608 

2754 N- ЕТИЛТОЛУЇДИНИ 608 

2757 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2758 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху 

менше 23° C 

336 

2759 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2760 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° 

C 

336 
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2761 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2761 Поліхлорбутан 80 613 

2762 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° 

C 

336 

2763 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2764 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху 

менше 23° C 

336 

2771 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2772 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху 

менше 23° C 

336 

2775 Міді (II) оксихлорид 613 

2775 ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2776 ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 336 

2777 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2778 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C 336 

2779 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2780 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху 

менше 23° C 

336 

2781 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2782 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху 

менше 23° C 

336 

2783 Диметоат 613 

2783 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2784 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 

23° C 

336 

2785 4- ТІАПЕНТАНАЛЬ 612 

2786 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

2787 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 

23° C 

336 

2788 СПОЛУКА ОЛОВООРГАНІЧНА РІДКА, Н.З.К. 630 

2789 КИСЛОТА ОЦТОВА ЛЬОДЯНА або КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти більше 80 %  803 

2790 КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти більше 10 %, але менше 50 % 801 
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2790 КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти не менше 50 %, але не більше 80 % 801 

2793 СТРУЖКА, ОШУРКИ або ОБРІЗКИ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, схильні до самонагрівання 405 

2794 БАТАРЕЇ РІДИННІ КИСЛОТНІ електричні акумуляторні 834 

2795 БАТАРЕЇ РІДИННІ ЛУЖНІ електричні акумуляторні 835 

2796 КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить не більше 51 % кислоти, або РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА КИСЛОТНА 801 

2797 РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА ЛУЖНА 809 

2798 ФЕНІЛФОСФОРДИХЛОРИД 
,
 804 

2799 ФЕНІЛФОСФОРТІОДИХЛОРИД 
,,
 804 

2800 БАТАРЕЇ РІДИННІ, ЩО НЕ ПРОЛИВАЮТЬСЯ, електричні, акумуляторні 836 

2801 БАРВНИК РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, 

Н.З.К. 

823 

2802 МІДІ ХЛОРИД 806 

2803 ГАЛІЙ 813 

2805 ЛІТІЮ ГІДРИД - ПЛАВ ТВЕРДИЙ 409 

2806 ЛІТІЮ НІТРИД 409 

2809 РТУТЬ 811 

2810 1,2,3- Трихлорпропан 615 

2810 2 - Фенілетанол 615 

2810 2- Хлор-6-фторбензилхлорид 615 

2810 Аерофлоти токсичні рідкі 615 

2810 Позицію виключено   

2810 Бутилцелозольв 615 

2810 Гліцедол 615 

2810 Дитолілметан 615 

2810 ді-(2-Етил)гексиловий ефір метилфосфонової кислоти 615 

2810 Екстракт ароматичний фенольний 615 

2810 Еніт 615 

2810 Ефір диметиловий перфторадипінової кислоти 615 

2810 Ефір диметиловий перфторкоркової кислоти 615 

2810 Ефір моногексиловий етиленгліколю 615 

2810 Затверджувач поліоксипропіленамінний 615 

2810 Інгібітор "ПБ-5" 615 
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2810 Інгібітор корозії ГІПХ-3-А 615 

2810 Інгібітор корозії КХО-1 615 

2810 Інгібітори корозії токсичні, рідкі 615 

2810 Компонент пластифікувальних матеріалів 615 

2810 Кубовий залишок системи ректифікації етиленгликолю 615 

2810 Лаки кам'яновугільні 615 

2810 Латекс-наіріт 615 

2810 Позицію виключено   

2810 Масло тунгове 615 

2810 Мономери фурфурольно-ацетонові ФА та ФАМ 615 

2810 Пек рідкий 615 

2810 Пилоподавлювач 615 

2810 Пластифікатор Діалкилфталат-789 615 

2810 Пластифікатор Дікапрілфталат 615 

2810 Пластифікатори фосфатні 615 

2810 Поверхнево-активна добавка СПД 615 

2810 Поліур БТ 615 

2810 Поліхлориди бензолу 615 

2810 Препарат КЕАМ 615 

2810 Присадки до котельного палива "ВНІІНП-106", "Поліфен" 615 

2810 Проніт 615 

2810 РІДИНА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 615 

2810 Розчинник ЛТІ 615 

2810 Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю, токсична рідка 615 

2810 Сировина нафтова для виробництва технічного вуглецю, токсична рідка 615 

2810 Суміш вогнегасна ОГС N 7 615 

2810 Смоли сланцеві  615 

2810 Смоли фенолоформальдегідні, що спінюються 615 

2810 Совтол-10 615 

2810 Спирт гептиловий 615 

2810 Тетрахлорпентан 615 

2810 Тетрахлорпропан 615 
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2810 Тосоли 615 

2810 Трихлоретилфосфат 615 

2810 Фенолоспирти 615 

2810 Фракція фенольна 615 

2811 1,3-Дифенілгуанідин 634 

2811 Інгібітори корозії токсичні тверді 634 

2811 Пек кам'яновугільний токсичний 634 

2811 Пек нафтовий токсичний 634 

2811 РЕЧОВИНА ТОКСИЧНА ТВЕРДА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 634 

2813 Каталізатор ЦН 421 

2813 Натрію сплави 421 

2813 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 421 

2814 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 623 

2814 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ (лише матеріали тваринного походження) 623 

2814 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ в охолодженому рідкому азоті 623 

2815 N- АМІНОЕТИЛПІПЕРАЗИН 807 

2817 АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН 801 

2818 АМОНІЮ ПОЛІСУЛЬФІДУ РОЗЧИН 809 

2819 АМІЛФОСФАТ 803 

2820 КИСЛОТА МАСЛЯНА 803 

2821 ФЕНОЛУ РОЗЧИН 608 

2822 2- ХЛОРПІРИДИН 608 

2823 КИСЛОТА КРОТОНОВА ТВЕРДА 803 

2826 ЕТИЛХЛОРТІОФОРМІАТ 814 

2829 КИСЛОТА КАПРОНОВА 803 

2830 ЛІТІЙ-ФЕРОСИЛІЦІЙ 409 

2831 1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН 605 

2834 КИСЛОТА ФОСФОРИСТА 806 

2835 НАТРІЮ АЛЮМОГІДРИД 409 

2837 БІСУЛЬФАТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН 801 

2838 ВІНІЛБУТИРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 306 

2839 АЛЬДОЛЬ 607 
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2840 БУТИРАЛЬДОКСИМ 326 

2841 ДИ-н-АМІЛАМІН 325 

2842 НІТРОЕТАН 326 

2844 КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ СИЛІКАТ 408 

2845 РІДИНА ПІРОФОРНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 424 

2846 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 415 

2849 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 625 

2850 ПРОПІЛЕНУ ТЕТРАМЕР 315 

2851 БОРУ ТРИФТОРИДУ-ДИГІДРАТ 801 

2852 ДИПІКРИЛСУЛЬФІД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

2853 МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 603 

2854 АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 603 

2855 ЦИНКУ ФТОРОСИЛІКАТ 619 

2856 Кальцію фторосилікат 630 

2856 ФТОРОСИЛІКАТИ, Н.З.К. 630 

2857 УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНІ, що містять незаймистий нетоксичний скраплений газ або аміаку розчин (N ООН 

2672) 

213 

2858 ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді спіралей із дроту, оброблених металевих листів, штаб (тонше 254 мікрон, але не 

тонше 18 мікрон) 

403 

2859 АМОНІЮ МЕТАВАНАДАТ 603 

2861 АМОНІЮ ПОЛІВАНАДАТ 603 

2862 ВАНАДІЮ ПЕНТАОКСИД неплавлений 603 

2863 НАТРІЮ-АМОНІЮ ВАНАДАТ 603 

2864 КАЛІЮ МЕТАВАНАДАТ 603 

2865 ГІДРОКСИЛАМІНУ СУЛЬФАТ 806 

2869 ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ СУМІШ 806 

2870 АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД 409 

2870 АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД У ПРИСТРОЯХ 409 

2871 СУРМА - ПОРОШОК 617 

2872 ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ 605 

2873 ДИБУТИЛАМІНОЕТАНОЛ 614 

2874 СПИРТ ФУРФУРИЛОВИЙ 607 
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2875 ГЕКСАХЛОРОФЕН 616 

2876 РЕЗОРЦИН 620 

2878 ТИТАН - ПОРИСТІ ГРАНУЛИ або ТИТАН - ПОРИСТІ ПОРОШКИ 403 

2879 СЕЛЕНУ ОКСИХЛОРИД 801 

2880 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТИРОВАНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТИРОВАНА СУМІШ із 

вмістом води не менше 5,5 %, але не більше 16 % 

501 

2881 КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ СУХИЙ 405 

2900 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН 623 

2900 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН (лише матеріали тваринного походження і 

відходи) 

623 

2900 РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА, НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН в охолодженому рідкому азоті 623 

2901 БРОМУ ХЛОРИД 211 

2902 ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 604 

2903 ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. з температурою спалаху не менше 23° C 610 

2904 ХЛОРФЕНОЛЯТИ РІДКІ або ФЕНОЛЯТИ РІДКІ 804 

2905 ХЛОРФЕНОЛЯТИ ТВЕРДІ або ФЕНОЛЯТИ ТВЕРДІ 804 

2907 ІЗОСОРБІДДИНІТРАТУ СУМІШ, що містить не менше 60 % лактози, манози, крохмалю або гідрофосфату кальцію 404 

2920 Рідина гідрофобізувальна ГКЖ-11Н 825 

2920 РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 825 

2920 Рідини кремнійорганічні 825 

2920 Триметиламонію гідроксид 825 

2921 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.У.К. 824 

2922 Суміш фтористоводневої (плавикової) та хлористоводневої (соляної) кислот 833 

2922 Композиція ДН-9010 833 

2922 Лізол санітарний "Алкілін" 833 

2922 Основи піридинові важкі кам'яновугільні 833 

2922 Натрію сульфогідрат - водний розчин 833 

2922 Оксихлор 833 

2922 п- Хлорбензотрихлорид 833 

2922 Основи піридинові важкі 833 

2922 Реагент ПАФ-13А 833 

2922 РІДИНА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 833 
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2922 Славсилан 833 

2923 Барію гідроксид 832 

2923 Гідразину сульфат 832 

2923 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 832 

2923 Трифенілхлорсилан 832 

2923 Хрому (III) сульфат основний 832 

2924 Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті корозійні рідкі 328 

2924 Диметилхлорсилан 321 

2924 Основи піридинові легкі 319 

2924 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 328 

2925 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 414 

2926 ТВЕРДА РЕЧОВИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 413 

2927 2,3- Дибромпропанол-1 640 

2927 Акваніт 640 

2927 Альдегід глутаровий (25 - 50 % водний розчин) 640 

2927 Масло креозотне 640 

2927 РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 640 

2927 Смола фенольна 640 

2928 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 640 

2928 Фракція антраценова 640 

2929 РІДИНА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 636 

2930 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 644 

2931 ВАНАДИЛСУЛЬФАТ 603 

2933 МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ 327 

2934 ІЗОПРОПІЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ 327 

2935 ЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ 327 

2936 КИСЛОТА ТІОМОЛОЧНА 612 

2937 СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВИЙ РІДКИЙ 607 

2940 9-ФОСФАБІЦИКЛОНОНАНИ (ЦИКЛООКТАДІЄНФОСФІНИ) 405 

2941 ФТОРАНІЛІНИ 608 

2942 2- ТРИФТОРМЕТИЛАНІЛІН 608 

2943 ТЕТРАГІДРОФУРФУРИЛАМІН 326 
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2945 N-МЕТИЛБУТИЛАМІН 311 

2946 2-АМІНО-5-ДІЕТИЛАМІНОПЕНТАН 614 

2947 ІЗОПРОПІЛХЛОРАЦЕТАТ 327 

2948 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНІЛІН 616 

2949 НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД, що містить не менше 25 % кристалізаційної води 808 

2950 МАГНІЙ У ГРАНУЛАХ ПОКРИТИХ, розмір часток не менше 149 мікронів 409 

2956 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНІТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНИЙ) 404 

2965 ЕФІР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВИЙ 407 

2966 ТІОГЛІКОЛЬ 612 

2967 КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА 806 

2968 МАНЕБ СТАБІЛІЗОВАНИЙ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ проти самонагрівання 409 

2969 БОБИ КАСТОРОВІ, або БОРОШНО КАСТОРОВЕ, або МАКУХА КАСТОРОВА, або ПЛАСТІВЦІ КАСТОРОВІ 902 

2983 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ПРОПІЛЕНУ ОКСИДУ СУМІШ, що містить етилену оксиду не більше 30 % 302 

2984 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить не менше 8 %, але менше 20 % пероксиду водню 

(стабілізований, якщо необхідно) 

505 

2985 Диметилхлорметилхлорсилан 321 

2985 Метилвінілдихлорсилан 321 

2985 Метилхлорметилдихлорсилан 321 

2985 Триетилхлорсилан 321 

2985 ХЛОРСИЛАНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 321 

2987 Метил-(2-цианетил)-дихлорсилан  817 

2986 ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 805 

2987 Метилдифенілхлорсилан 817 

2987 ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 817 

2987 Ціанетилтрихлорсилан 817 

2988 Етилхлорсилан 431 

2988 Фенілхлорсилан 431 

2988 ХЛОРСИЛАНИ, ЩО РЕАГУЮТЬ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 431 

2989 СВИНЦЮ ФОСФІТ ДВОЗАМІЩЕНИЙ 404 

2990 ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ САМОНАДУВНІ 907 

2991 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не 

менше 23° C 

610 
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2992 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

2993 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 

23° C 

610 

2994 ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

2995 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 

23° C 

610 

2996 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

2996 Хлорхолінхлорид, розчин 604 

2997 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не 

менше 23° C 

610 

2998 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3005 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху 

не менше 23° C 

610 

3006 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3009 ПЕСТИЦИД, МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° 

C 

610 

3010 ПЕСТИЦИД, МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3011 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° 

C 

610 

3012 ПЕСТИЦИД РТУТЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГЗАЙМИСТИЙ 604 

3013 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху 

не менше 23° C 

610 

3014 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3015 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не 

менше 23° C 

610 

3016 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3017 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не 

менше 23° C 

610 

3018 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3019 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не 

менше 23° C 

610 

3020 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 
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3021 ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., з температурою спалаху менше 23° C 336 

3022 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ (р) 306 

3023 2- МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТІОЛ 609 

3024 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху 

менше 23° C 

336 

3025 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не 

менше 23° C 

610 

3026 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3027 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

3028 БАТАРЕЇ СУХІ, ЩО МІСТЯТЬ КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ, електричні, акумуляторні 835 

3048 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ФОСФІДУ АЛЮМІНІЮ 613 

3054 ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН 326 

3055 2-(2- АМІНОЕТОКСІ)-ЕТАНОЛ 807 

3056 н-ГЕПТАЛЬДЕГІД 316 

3057 ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 203 

3064 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, що містить більше 1 %, але не більше 5 % нітрогліцерину 308 

3065 НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 24 %, але не більше 70 % спирту за об'ємом 308 

3065 НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 70 % спирту за об'ємом 308 

3066 ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач і рідку лакову основу) 

або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби) 

823 

3070 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 12,5 % етилену оксиду 207 

3071 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ТОКСИЧНА 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

643 

3072 ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ НЕСАМОНАДУВНІ, що містять небезпечні вантажі як обладнання 907 

3073 ВІНІЛПІРИДИНИ СТАБІЛІЗОВАНІ 609 

3077 Позицію виключено   

3077 2 - Нафтол технічний 906 

3077 2,4- Діамінофенола дигідрохлорид 906 

3077 2,5- Дихлорнітробензол 906 

3077 2,4-Ди-трет-бутилфенол 906 

3077 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердий) 906 

3077 2,6- Ди-трет-бутил-4-диметиламінометилфенол (основа Манніха) 906 
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3077 2,6- Ди-трет-бутил-4-метилфенол 906 

3077 4- Аміно-2-нітрофенол 906 

3077 N- Феніл-n-фенілендиамін 906 

3077 Агідол-1 906 

3077 Агідол-3 906 

3077 Агідол-60 906 

3077 Антрацен 906 

3077 Ацетонаніл 906 

3077 Гексахлоретан 906 

3077 Дифеніл 906 

3077 Дифеніламін 906 

3077 Дифенілоксид 906 

3077 Ефір дифеніловий 906 

3077 Калію гексаціано-(2)-феррат 906 

3077 Криоліт Див. Натрію 

гексафторалюмінат 

3077 Міді (II) сульфат 906 

3077 Натрію N,N-диметилдитіокарбамат 906 

3077 Натрію гексафторалюмінат 906 

3077 Натрію хромат 906 

3077 п- Дихлорбензол 906 

3077 Парафіни хлоровані (C 10 - C 13) тверді 906 

3077 Пек кам'яновугільний електродної марки B1 (V або V 1) 906 

3077 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 906 

3077 Ртуті (I) хлорид 906 

3077 Стабілізатор проти старіння каучуків "Крафаніл-У" 906 

3077 Суміш ди-три-третбутилфенолів 906 

3077 Тіурами технічні 906 

3077 Трибутилоловофосфат 906 

3077 Триметилдигідрохіноліну полімер 906 

3077 Фенілбутадіноксид 906 

3077 Хлоргексидин 906 
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3077 Цинку бромід 906 

3078 ЦЕРІЙ - стружка або дрібний порошок 409 

3079 МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 609 

3080 ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН ТОКСИЧНИЙ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

649 

3082 1- Хлороктан 906 

3082 1,1- Дифтор-1,2,2-трихлоретан 906 

3082 Трифтортрихлоретан 906 

3082 1,6- Дихлоргексан 906 

3082 2,2,4- Триметил-6-етокси-1,2,3,4-дигідролін 906 

3082 2,6-Ди-трет-бутилфенол (рідкий) 906 

3082 Авіаційне турбінне паливо JP-5, JP-7 906 

3082 Агідол АФ-2 906 

3082 Агідол-51-52-53 906 

3082 Агідоли рідкі, небезпечні для навколишнього середовища, н.у.к. 906 

3082 Акаризол 906 

3082 Альфаметрин 906 

3082 Ацетопропілацетат 906 

3082 Бутилбензилфталат 906 

3082 Вуглеводні важкі 906 

3082 Гідроксиламіну сульфат, водний розчин 906 

3082 Децилакрилат 906 

3082 Дивенілбензол стабілізований 906 

3082 Ди-н-бутилфталат 906 

3082 Дифенілметандіізоціанат 906 

3082 Дифонат 906 

3082 Діізобутилфталат 906 

3082 Діізопропілбензоли 906 

3082 Добавки адгезійні "Амдор" 906 

3082 Дьоготь кам'яновугільний 906 

3082 Залишки кубові СЖК 906 

3082 Залишки кубові ректифікації бензолу 906 
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3082 Емульгатор ОП-10 906 

3082 Ізодецилакрилат 906 

3082 Ізодецилдифенілфосфат 906 

3082 Інгібітори солевідкладень типу СНПХ 906 

3082 Калієві солі ди-(алкілполіетиленгликолієвого) ефіру фосфорної кислоти 906 

3082 Кислота 1-оксиетилідендифосфонова (ОЕДФ-1), розчин не корозійний 906 

3082 Композиція бромід кальцію - бромід цинку (розчин) 906 

3082 Крезилдифенілфосфат 906 

3082 Креозот, отриманий з деревної або з кам'яновугільної смоли 906 

3082 Мазут 906 

3082 Малатіон 906 

3082 Марганцю сульфат, розчин 906 

3082 Масло кам'яновугільне для просочення деревини 904 

3082 Масло кам'яновугільне поглинальне 906 

3082 Масло кам'яновугільне, середнє 906 

3082 Масло фенольне кам'яновугільне 906 

3082 Метилнафталіни, рідка суміш ізомерів 906 

3082 Міді (II) нітрат водний розчин, неокислюючий 906 

3082 Міді (II) хлорид, водний розчин 906 

3082 Моноалкілфеноли 906 

3082 Натрію нітрит - водний розчин з концентрацією 40 % 906 

3082 Натрію N,N-диметилдитіокарбамат, водний розчин 906 

3082 Оксаноли 906 

3082 Паливо пічне нафтовуглехімчне 906 

3082 Парафін нафтовий рідкий, фракція C 13 906 

3082 Парафін нафтовий рідкий, широка фракція 906 

3082 Парафіни хлоровані (C 10 - C 13) рідкі 906 

3082 Ресметрин 906 

3082 РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 906 

3082 Синтаноли 906 

3082 Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю 906 

3082 Смола вуглеводневоформальдегідна 906 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   697 

3082 Смола кам'яновугільна 906 

3082 Смола піролізна, важка 906 

3082 Смола поліалкілбензольна 906 

3082 Смола поліефірна ненасичена безстирольна "Камфест-04" 906 

3082 Смоли нафтові важкі 906 

3082 Сольвент-нафта чорна 906 

3082 Спирт C 12 - C 15 полі-(1-3)етоксилат 906 

3082 Спирт C 12 - C 15 полі-(1-6)етоксилат 906 

3082 Спирт C 6 - C 17 (втор-)полі-(3-6)етоксилат 906 

3082 Суміш фенольних основ Манніха 906 

3082 трет- Додецимеркаптан 906 

3082 Триарілфосфат 906 

3082 Трибутилфосфат 906 

3082 Триетаноламін 906 

3082 Триетилбензол 906 

3082 Трикрезилфосфати 906 

3082 Флотореагент нефтевуглехімічний марки ФН 906 

3082 Цинкалкілдитіофосфат 906 

3082 Цинкарилдитіофосфат 906 

3082 Цифлутрін 906 

3083 ПЕРХЛОРИЛФТОРИД 203 

3084 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ОКИСЛЮВАЛЬНА, Н.З.К. 830 

3085 Засоби дезінфікуючі на основі кислоти трихлорізоціанурової тверді 515 

3085 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСЛЮВАЛЬНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 515 

3086 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 657 

3087 Барію дихромат 503 

3087 Калію дихромат 503 

3087 Міді дихромат 503 

3087 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 503 

3087 Цинку дихромат 503 

3088 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 415 

3089 Залізо карбонільне 401 
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3089 ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 401 

3090 БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ 905 

3091 БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ В ОБЛАДНАННІ або БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З ОБЛАДНАННЯМ 905 

3092 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 316 

3093 РІДИНА КОРОЗІЙНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 831 

3094 РІДИНА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 829 

3095 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 826 

3096 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 828 

3098 Засоби дезінфікуючі на основі кислоти трихлорізоціанурової рідкі 513 

3098 РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 513 

3099 РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 512 

3101 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B РІДКИЙ 506 

3101 трет-Бутила-бензоїла пероксид, розчин з концентрацією не більше 77 % 506 

3101 трет-Бутилпероксіацетат більше 52 %, але не більше 77 % і розчинником типу A не менше 23 % 506 

3102 Дибензоїлу пероксид більше 77 %, але не більше 94 % з водою 506 

3102 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B ТВЕРДИЙ 506 

3103 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C РІДКИЙ 506 

3104 Дибензоїлу пероксид не більше 77 % з водою 506 

3104 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C ТВЕРДИЙ 506 

3105 Метилетилкетону пероксид з концентрацією не більше 45 % у розчині, що містить не більше 10 % активного кисню 506 

3105 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D РІДКИЙ 506 

3106 Дибензоїлу пероксид не більше 62 % - паста 506 

3106 Дибензоїлу пероксид не менше 35 %, але не більше 52 % з інертною твердою речовиною 506 

3106 ДИЛАУРОЇЛУ ПЕРОКСИД з концентрацією менше 100 % 506 

3106 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D ТВЕРДИЙ 506 

3107 Ди-трет-бутилу пероксид 506 

3107 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E РІДКИЙ 506 

3108 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E ТВЕРДИЙ 506 

3109 КУМИЛА ГІДРОПЕРОКСИД концентрації не більше 90 % з розчинником типу A не менше 10 % 506 

3109 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F РІДКИЙ 506 

3110 ДИКУМІЛА ПЕРОКСИД з концентрацією більше 52 % та вмістом інертної твердої речовини менше 48 % 506 

3110 ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F ТВЕРДИЙ 506 
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3122 РІДИНА ТОКСИЧНА, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 655 

3123 РІДИНА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 651 

3124 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 653 

3125 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.. 651 

3126 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 417 

3128 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 416 

3128 Трипропілбор 416 

3129 РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 428 

3130 РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТОКСИЧНА, Н.З.К. 422 

3131 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 423 

3134 Барію гідрид 429 

3134 Барію сплави непірофорні тверді токсичні, що небезпечно реагують із водою 429 

3134 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТОКСИЧНА, Н.З.К. 429 

3136 ТРИФТОРМЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 201 

3138 ЕТИЛЕНУ, АЦЕТИЛЕНУ І ПРОПІЛЕНУ СУМІШ ОХОЛОДЖЕНА РІДКА, що містить етилену не менше 71,5 %, 

ацетилену не більше 22,5 % і пропілену не більше 6 % 

204 

3139 РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. 510 

3139 Танілін - розчин 510 

3140 АЛКАЛОЇДИ РІДКІ, Н.З.К., або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ РІДКІ, Н.З.К. 622 

3140 Анабазину сульфат, розчин 622 

3141 СУРМИ СПОЛУКА НЕОРГАНІЧНА РІДКА, Н.З.К. 630 

3142 Лізол 615 

3142 РІДИНА ДЕЗІНФІКУЮЧА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 615 

3143 БАРВНИК ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ 

ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

634 

3143 Динітронафталін 634 

3144 НІКОТИНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К., або НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ РІДКИЙ, Н.З.К. 622 

3145 Позицію виключено   

3145 АЛКИЛФЕНОЛИ РІДКІ, Н.З.К. (включаючи C 2 - C 12 гомологи) 804 

3146 СПОЛУКА ОЛОВООРГАНІЧНА ТВЕРДА, Н.З.К. 630 

3147 БАРВНИК ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ 

КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

822 
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3148 РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 421 

3149 ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ТА КИСЛОТИ НАДОЦТОВОЇ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА з кислотою(кислотами), водою та 

не більше 5 % надоцтової кислоти 

505 

3150 ПРИСТРОЇ МАЛІ, ЩО ПРИВОДЯТЬСЯ В ДІЮ ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ, або БАЛОНИ З ВУГЛЕВОДНЕВИМ 

ГАЗОМ ДЛЯ МАЛИХ ПРИСТРОЇВ з випускним пристосуванням 

214 

3151 ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ РІДКІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТЕРФЕНІЛИ РІДКІ 904 

3152 ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТВЕРДІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТЕРФЕНІЛИ ТВЕРДІ 904 

3153 ЕФІР ПЕРФТОР (МЕТИЛВІНІЛОВИЙ) 205 

3154 ЕФІР ПЕРФТОР (ЕТИЛВІНІЛОВИЙ) 205 

3155 ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 616 

3156 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 220 

3156 Суміш аргону та кисню стиснена 220 

3157 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 220 

3157 Оксид 220 

3158 ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ, Н.З.К. 215 

3159 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЕТАН 201 

3160 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 219 

3161 1,1,2,2-Тетрафторетан 218 

3161 Вініл 218 

3161 Вінілацетилен стабілізований 218 

3161 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 218 

3162 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 220 

3163 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ, Н.З.К. 215 

3163 Інерген 215 

3163 Хладон-612 215 

3164 ВИРОБИ ПІД ПНЕВМАТИЧНИМ ТИСКОМ або ПІД ГІДРАВЛІЧНИМ ТИСКОМ (що містять незаймистий газ) 213 

3165 ЦИСТЕРНА АВІАЦІЙНА ГІДРАВЛІЧНА ПАЛИВНА З БЛОКОМ ЖИВЛЕННЯ, що містить суміш гідразину 

безводного і метилгідразину (паливо М86) 

335 
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3166 Двигуни внутрішнього згоряння або транспортний засіб, який працює на займистому газі, або транспортний засіб, 

який працює на легкозаймистій рідині, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, 

або двигун, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину, або транспортний засіб, який 

працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або транспортний засіб, який працює на на паливних 

елементах, що містять легкозаймисту рідину.  

Не підпадає під дію Правил  

  

3167 ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К., не охолоджений до рідкого стану 218 

3168 ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, ТОКСИЧНИЙ, ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К., не охолоджений до рідкого стану 219 

3169 ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ, ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., не охолоджений до рідкого стану 220 

3170 АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ 409 

3172 ТОКСИНИ, ДОБУТІ З ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, РІДКІ, Н.З.К. 623 

3174 ТИТАНУ ДИСУЛЬФІД 405 

3175 РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ або РЕЧОВИН ТВЕРДИХ СУМІШІ (ТАКІ, ЯК ПРЕПАРАТИ ТА ВІДХОДИ), ЩО МІСТЯТЬ 

ЛЕГКОЗАЙМИСТУ РІДИНУ, Н.З.К., з температурою спалаху не більше 60° C 

410 

3176 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА РОЗПЛАВЛЕНА, Н.З.К. 411 

3178 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 401 

3178 Шашки сірчані 401 

3179 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 413 

3180 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 414 

3181 СОЛІ МЕТАЛІВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 401 

3182 МЕТАЛІВ ГІДРИДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 401 

3183 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 424 

3184 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 426 

3185 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 425 

3186 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 424 

3187 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 426 

3188 РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 425 

3189 ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ, СХИЛЬНИЙ ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 415 

3190 Лазур залізна 415 

3190 Позицію виключено   

3190 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 415 

3191 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 416 
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3192 РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 417 

3194 РІДИНА ПІРОФОРНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 424 

3200 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 415 

3205 АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНОНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, Н.З.К. 418 

3206 АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, СХИЛЬНІ ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 418 

3208 РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 421 

3209 РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 427 

3210 ХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 510 

3211 ПЕРХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 510 

3212 ГІПОХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

3213 БРОМАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 510 

3214 ПЕРМАНГАНАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 510 

3215 ПЕРСУЛЬФАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 501 

3216 ПЕРСУЛЬФАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 510 

3218 Амонію нітрат (селітра аміачна), висококонцентрований водний розчин 510 

3218 Позицію виключено   

3218 НІТРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 510 

3218 Селітра аміачно-кальцієва для ПВВ 510 

3219 НІТРИТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. 510 

3220 ПЕНТАФТОРЕТАН 201 

3221 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B 424 

3222 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B 415 

3223 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C 424 

3224 2,2'-Азоді (ізобутиронітрил) у вигляді пасти на основі води, з концентрацією не більше 50 % 415 

3224 Діазодиметиланілін 415 

3224 Діазодіетиланілін 415 

3224 Порофор ЧХЗ-5 415 

3224 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C 415 

3225 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D 424 

3226 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D 415 

3227 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E 424 

3228 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E 415 
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3229 РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F 424 

3230 РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F 415 

3241 2-БРОМ - 2 - НІТРОПРОПАНДІОЛ-1,3 404 

3242 АЗОДИКАРБОНАМІД 404 

3243 РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ ТОКСИЧНУ РІДИНУ, Н.З.К. 630 

3244 Заряди до вогнегасників-10 (кислотна частина) 822 

3244 РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ КОРОЗІЙНУ РІДИНУ, Н.З.К. 822 

3245 МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ 906 

3245 МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ в охолодженому рідкому 

азоті 

906 

3246 МЕТАНСУЛЬФОНІЛХЛОРИД 624 

3247 НАТРІЮ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНИЙ 501 

3248 ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 328 

3249 ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 620 

3250 КИСЛОТА ХЛОРОЦТОВА РОЗПЛАВЛЕНА 612 

3251 ІЗОСОРБІД-5-МОНОНІТРАТ 404 

3252 ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R32) 205 

3253 НАТРІЮ ТРИОКСОСИЛІКАТ 808 

3254 ТРИБУТИЛФОСФАН 405 

3256 РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К., з температурою спалаху більше 60° C, 

що перевозиться при температурі не менше її температури спалаху 

334 

3257 Пек кам'яновугільний електродний рідкий 908 

3257 РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., що перевозиться при температурі не менше 100° C, але менше 

її температури спалаху (включаючи розплавлені метали, розплавлені солі тощо) 

908 

3258 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., при температурі не менше 240° C 908 

3259 Аміни C 17 - C 20, первинні 820 

3259 АМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 820 

3260 Позицію виключено   

3260 Марганцю фосфат 815 

3260 Олова (II) хлорид 815 

3260 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 815 

3261 Кислота нітрилотриметилфосфонова 
,
 803 
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3261 Кислоти дихлоркарбонові 803 

3261 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 803 

3262 Електроліт лужний твердий 819 

3262 Літію карбонат 819 

3262 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 819 

3263 РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 819 

3264 Алюмінію оксисульфат, розчин (коагулянт рідкий) безпечний 816 

3264 Алюмінію оксихлорид, коагулянт 816 

3264 Алюмінію сульфат, розчин 816 

3264 Амонію фосфат, рідкий 816 

3264 Германію (IV) хлорид 816 

3264 Гідроксиламіну сульфат, 25 % водний розчин, корозійний 816 

3264 Кальцію нітрат, водний розчин 816 

3264 Кислота фосфориста, водний розчин 816 

3264 Композиція ГЛИМС 816 

3264 Композиція ГПР (ґрунт - перетворювач іржі) 816 

3264 Композиція ДПФ-1 інгібована 816 

3264 Концентрати фосфатувальні КМП-1, СК-1, КФЕ-1, КФ-1, СК-1ДО, КФЕ-2 816 

3264 Міді (II) хлорид, водний розчин, корозійний 816 

3264 РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 816 

3264 Фосфанол 816 

3265 Аліл-1, 4-бутандіової кислоти ангідрид 803 

3265 Ангідрид трифторметансульфокислоти 
,
 803 

3265 Бутилфосфат 803 

3265 Дикарбонових кислот водний шар корозійний 803 

3265 Кислота валеріанова 803 

3265 Кислота дитіогліколева 803 

3265 Кислота ізовалеріанова 803 

3265 Кислота метоксиоцтова 803 

3265 Кислота пеларгонова 803 

3265 Кислота піровиноградна 803 

3265 Кислоти розгалужені монокарбонові 803 
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3265 Концентрат низькомолекулярних кислот НМК 803 

3265 Метилбензолсульфат 803 

3265 РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 803 

3265 Трифторметансульфокислота
 ,
 803 

3266 Натрію гідросульфід, водний розчин 818 

3266 Натрію сульфід, водний розчин 818 

3266 РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 818 

3267 2,2'-(Бутиламіно)-діетанол 818 

3267 Проскан 818 

3267 РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 818 

3268 ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або 

ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ 

907 

3269 СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ 328 

3269 СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ (в'язка) 328 

3269 СМОЛ ПОЛІЕФІРНИХ КОМПЛЕКТ (нев'язка) 328 

3270 ФІЛЬТРИ НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІ МЕМБРАННІ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на висушену масу 402 

3271 ЕФІРИ, Н.З.К. 331 

3272 1-Метокси-2-пропілацетат 306 

3272 Амілпропіонат 306 

3272 Вінілпропіонат стабілізований 306 

3272 Етилвалерат 306 

3272 Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції C 7 - C 9 306 

3272 ЕФІРИ СКЛАДНІ, Н.З.К. 306 

3272 Ізобутилізовалерат 306 

3272 Метилацетоацетат 306 

3272 Метилвалерат 306 

3272 Метиллактат 306 

3272 н-Бутилбутират 306 

3272 трет-Бутилакрилат стабілізований 306 

3272 Триметилортоформіат 306 

3273 НІТРИЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 333 

3274 АЛКОГОЛЯТІВ РОЗЧИН, Н.З.К. у спирті 328 
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3275 НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 649 

3276 НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. 632 

3277 ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 640 

3278 СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, РІДКА, Н.З.К. 630 

3279 СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 644 

3280 СПОЛУКА АРСЕНО-ОРГАНІЧНА РІДКА, Н.З.К. 630 

3281 КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ РІДКІ, Н.З.К. 630 

3282 СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, РІДКА, Н.З.К. 630 

3283 СЕЛЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. 630 

3284 ТЕЛУРУ СПОЛУКА, Н.З.К. 630 

3285 Ванадієві сполуки для сірчанокислотного каталітичного виробництва 630 

3285 ВАНАДІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 630 

3286 Гептил 328 

3286 Інгібітори корозії "Дизгафен-1", "Донбас-1", "Донбас-2" 328 

3286 Люмінал А 328 

3286 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К. 328 

3287 Барію хлорид, розчин 630 

3287 Рядок виключено   

3287 Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 40 % (за масою) 630 

3287 РІДИНА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 630 

3288 Позицію виключено   

3288 Натрію дихромат 630 

3288 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 630 

3289 РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 640 

3290 Позицію виключено   

3290 РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 640 

3290 Шлами сірчанокислого виробництва 640 

3291 ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ, РІЗНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ (БІО) МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ 

МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К. 

623 

3291 ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ, РІЗНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ (БІО) МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ 

МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К. в охолодженому рідкому азоті 

623 

3292 БАТАРЕЇ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ, або ЕЛЕМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ 430 
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3293 ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не більше 37 % 622 

3294 ВОДНЮ ЦІАНІДУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, з масовою часткою ціанистого водню не більше 45 % 602 

3295 1,2,3-Триметилбензол 328 

3295 1,3-Пентадієн 328 

3295 2-Гептен 328 

3295 3-Гептен 328 

3295 Бензин для промислових потреб 328 

3295 Вуглеводні легкі 328 

3295 ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. 328 

3295 ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа) 328 

3295 ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа) 328 

3295 Газоконденсат вуглеводневий 328 

3295 Декани н.з.к. 328 

3295 Дистилят газового конденсату легкий 328 

3295 Дистилят газового конденсату середній (сірчистий) 328 

3295 Компонент моторних палив ароматичний легкозамистий 328 

3295 Сировина вуглеводнева 328 

3295 Фракція альфа-олефінів C 10 - C 12 328 

3295 Фракція альфа-олефінів C 8 - C 10 328 

3295 Фракція бутан-пропан-гексанова 328 

3295 Фракція гасо-газойлева 328 

3295 Фракція гексан-гептанова 328 

3295 Фракція гексанова 328 

3295 Фракція етилбензольна 328 

3295 Фракція ізоаміленова 328 

3295 Фракція ізопентанова 328 

3295 Фракція метилдигідропіранова 328 

3295 Фракція н-гептанова 328 

3295 Фракція параксилольна 328 

3295 Фракція пентан-ізопентанова 328 

3295 Фракція пентанізопренциклопентадієнова 328 

3295 Фракція пентанова 328 
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3296 ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 227) 201 

3297 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ХЛОРТЕТРАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 8,8 % етилену оксиду 207 

3298 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ПЕНТАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 7,9 % етилену оксиду 207 

3299 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ТЕТРАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 5,6 % етилену оксиду 207 

3300 ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить більше 87 % етилену оксиду 207 

3301 РІДИНА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 827 

3302 2- ДИМЕТИЛАМІНОЕТИЛАКРИЛАТ 614 

3303 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 220 

3304 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 220 

3305 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 219 

3306 ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ, КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 220 

3307 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 220 

3308 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 220 

3309 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 219 

3310 ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 220 

3311 ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К. 220 

3312 ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 218 

3313 ПІГМЕНТИ ОРГАНІЧНІ, СХИЛЬНІ ДО САМОНАГРІВАННЯ 405 

3314 СПОЛУКА ПЛАСТИЧНА ФОРМУВАЛЬНА у вигляді тістоподібної маси, у формі листа або одержана шляхом 

екструзії джгута, що виділяє займисті пари 

902 

3315 ЗРАЗОК ХІМІЧНИЙ ТОКСИЧНИЙ, рідкий або твердий 616 

3316 КОМПЛЕКТ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН або КОМПЛЕКТ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 906 

3317 2-АМІНО-4,6-ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 % 404 

3318 АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною менше 0,880 при температурі 15° C, що містить аміаку більше 50 % 208 

3319 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К., з масовою часткою нітрогліцерину більше 2 

%, але не більше 10 % 

404 

3320 НАТРІЮ БОРГІДРИДУ І НАТРІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН з масовою часткою боргідриду натрію не більше 12 % та 

масовою часткою гідроксиду натрію не більше 40 % 

809 

3336 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 332 

3336 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

(тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа) 

332 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)   709 

3336 МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. 

(тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа) 

332 

3336 Одорант СПМ 332 

3337 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 404A (пентафторетану, 1,1,1-трифторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш 

з приблизно 44 % пентафторетану та 52 % 1,1,1-трифторетану) 

201 

3338 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407A (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш з 

приблизно 20 % дифторметану та 40 % пентафторетану) 

201 

3339 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407B (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш з 

приблизно 10 % дифторметану та 70 % пентафторетану) 

201 

3340 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407C (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш з 

приблизно 23 % дифторметану та 25 % пентафторетану) 

201 

3341 ТІОСЕЧОВИНИ ДІОКСИД 405 

3342 КСАНТОГЕНАТИ 405 

3343 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К., з масовою часткою 

нітрогліцерину не більше 30 % 

311 

3344 ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТУ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТУ; ПЕТН) СУМІШ 

ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К., з масовою часткою ПЕТН більше 10 %, але не більше 20 % 

404 

3345 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

3346 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з 

температурою спалаху менше 23° C 

336 

3347 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з 

температурою спалаху не менше 23° C 

610 

3348 ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3349 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 613 

3350 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху 

менше 23° C 

336 

3351 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не 

менше 23° C 

610 

3352 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ 604 

3354 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 218 

3355 ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 219 

3356 ГЕНЕРАТОР КИСНЮ ХІМІЧНИЙ 514 
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3357 НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К. з масовою часткою нітрогліцерину не більше 

30 % 

311 

3358 УСТАНОВКИ РЕФРЕЖИРАТОРНІ, що містять займистий нетоксичний скраплений газ 218 

3359 ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА 909 

3361 ХЛОРСИЛАНИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 640 

3362 ХЛОРСИЛАНИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 637 

3364 ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

3365 ТРИНІТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПІКРИЛХЛОРИД) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

3366 ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

3367 ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

3368 КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше 10 % 404 

3369 НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

3370 СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 % 404 

3371 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ 305 

3373 ПРЕПАРАТ БІОЛОГІЧНИЙ, КАТЕГОРІЯ B 623 

3374 АЦЕТИЛЕН НЕРОЗЧИНЕНИЙ 204 

3375 АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ, або СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина для бризантних вибухових 

речовин, рідка 

505 

3375 АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ, або СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина для бризантних вибухових 

речовин, тверда 

505 

3376 4-НІТРОФЕНІЛГІДРАЗИН з масовою часткою води не менше 30 % 404 

3377 НАТРІЮ ПЕРБОРАТУ МОНОГІДРАТ 501 

3378 НАТРІЮ КАРБОНАТУ ПЕРОКСИГІДРАТ 501 

3379 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К. 328 

3380 РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К. 404 

3381 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією 

насичених парів не менше 500 ЛК 50 

623 

3382 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К., з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією 

насичених парів не менше 10 ЛК 50 

623 

3383 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 

200 мл/м
3
 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

636 
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3384 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 

мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

636 

3385 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 

мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

651 

3386 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 

мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

651 

3387 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 

3
 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

655 

3388 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 

мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

655 

3389 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

640 

3390 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і 

концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

640 

3391 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА ТВЕРДА 415 

3392 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА РІДКА 424 

3393 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТВЕРДА 419 

3394 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, РІДКА 419 

3394 Триізобутилалюміній 419 

3395 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТВЕРДА 421 

3396 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, ТВЕРДА 409 

3397 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА 419 

3398 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА РІДКА 409 

3399 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, РІДКА 407 

3400 РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА 415 

3401 АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, ТВЕРДА 421 

3402 АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, ТВЕРДА 421 

3403 КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ ТВЕРДІ 409 

3404 КАЛІЮ-НАТРІЮ СПЛАВИ ТВЕРДІ 409 

3405 БАРІЮ ХЛОРАТУ РОЗЧИН 512 

3406 БАРІЮ ПЕРХЛОРАТУ РОЗЧИН 512 

3407 ХЛОРАТУ ТА МАГНІЮ ХЛОРИДУ СУМІШІ - РОЗЧИН 501 
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3408 СВИНЦЮ ПЕРХЛОРАТУ РОЗЧИН 512 

3409 ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ 616 

3410 4- ХЛОР-о-ТОЛУЇДИНГІДРОХЛОРИДУ РОЗЧИН 616 

3411 бета- НАФТИЛАМІНУ РОЗЧИН 608 

3412 КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти не менше 10 %, але не більше 85 % 803 

3412 КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти не менше 5 %, але менша 10 % 803 

3413 КАЛІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН 630 

3414 НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН 630 

3415 НАТРІЮ ФТОРИДУ РОЗЧИН 630 

3416 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН РІДКИЙ 616 

3417 КСИЛІЛБРОМІД ТВЕРДИЙ 605 

3418 2,4-ТОЛУЇЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН 608 

3419 БОРУ ТРИФТОРИД ТА ОЦТОВА КИСЛОТА - КОМПЛЕКС ТВЕРДИЙ 803 

3420 БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС ТВЕРДИЙ 803 

3421 КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН 801 

3422 КАЛІЮ ФТОРИДУ РОЗЧИН 630 

3423 ТЕТРАМЕТИЛАМОНІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ 807 

3424 АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТУ РОЗЧИН 608 

3425 КИСЛОТА БРОМОЦТОВА ТВЕРДА 803 

3426 АКРИЛАМІДУ РОЗЧИН 608 

3427 ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ ТВЕРДІ 616 

3428 3- ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНІЛІЗОЦІАНАТ ТВЕРДИЙ 609 

3429 ХЛОРТОЛУЇДИНИ РІДКІ 616 

3430 КСИЛЕНОЛИ РІДКІ 616 

3431 НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ ТВЕРДІ 608 

3432 ПОЛІХЛОРДИФЕНІЛИ ТВЕРДІ 904 

3434 НИТРОКРЕЗОЛИ РІДКІ 608 

3436 ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ ТВЕРДИЙ 625 

3437 ХЛОРКРЕЗОЛИ ТВЕРДІ 616 

3438 СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВИЙ ТВЕРДИЙ 608 

3439 НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 632 

3440 СЕЛЕНУ СПОЛУКА, РІДКА, Н.З.К. 630 
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3441 ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ 608 

3442 ДИХЛОРАНІЛІНИ ТВЕРДІ 608 

3443 ДИНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ 608 

3444 НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД ТВЕРДИЙ 620 

3445 НІКОТИНУ СУЛЬФАТ ТВЕРДИЙ 620 

3446 НІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ 608 

3447 НІТРОКСИЛОЛИ ТВЕРДІ 608 

3448 РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА ТВЕРДА, Н.З.К. 634 

3449 БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ ТВЕРДІ 616 

3450 ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН ТВЕРДИЙ 617 

3451 ТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ 616 

3452 КСИЛІДИНИ ТВЕРДІ 608 

3453 КИСЛОТА ФОСФОРНА ТВЕРДА 806 

3454 ДИНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ 608 

3455 КРЕЗОЛИ ТВЕРДІ 608 

3456 КИСЛОТА НІТРОЗІЛСІРЧАНА ТВЕРДА 806 

3457 ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ 616 

3458 НІТРОАНІЗОЛИ ТВЕРДІ 616 

3459 НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ 608 

3460 N- ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ 608 

3462 ТОКСИНИ, ДОБУТІ З ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ТВЕРДІ, Н.З.К. 623 

3463 КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою кислоти не менше 90 % 803 

3464 СПОЛУКА ФОСФОРООРГАНІЧНА ТОКСИЧНА, ТВЕРДА, Н.З.К. 630 

3465 СПОЛУКА АРСЕНО-ОРГАНІЧНА ТВЕРДА, Н.З.К. 630 

3466 КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ ТВЕРДІ, Н.З.К. 630 

3467 СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ТОКСИЧНА, ТВЕРДА, Н.З.К. 630 

3468 ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ ГІДРИДІВ МЕТАЛІВ 204 

3469 ФАРБА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шеллак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ 

(включаючи розчинник та розріджувач фарби) 

328 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне транспортне підприємство "Райдо" 

714   (+38 (057) 754-72-11, www.raido.org.ua)    

3470 ФАРБА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий 

наповнювач і рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач 

фарби) 

825 

3471 ГІДРОФТОРИДІВ РОЗЧИН, Н.З.К. 801 

3472 КИСЛОТА КРОТОНОВА РІДКА 803 

3473 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В 

УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять 

легкозаймисту рідину 

335 

3474 1 - ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛУ МОНОГІДРАТ 404 

3475 ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ МОТОРНОГО СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА 

ПЕТРОЛУ СУМІШ з масовою часткою етанолу більше 10 % 

305 

3476 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В 

УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять 

речовини, які реагують з водою 

430 

3477 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В 

УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять 

корозійні речовини 

835 

3478 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В 

УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять 

скраплений займистий газ 

220 

3479 КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В 

УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять 

водень у складі металгідриду 

204 

3480 БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні) 905 

3481 БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З 

УСТАТКУВАННЯМ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні) 

905 

3482 МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ 

ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

409 

3483 ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА, ЛЕГКОЗАЙМИСТА 601 

3484 ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з масовою часткою гідразину більше 37 %  807 

3485 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що 

містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню) 

501 
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3486 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 10 %, але не більше 39 % активного 

хлору 

501 

3487 КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА 

СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 5,5 % та не більше 16 % 

501 

3488 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 

200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

640 

3489 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 

1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

640 

3490 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною 

токсичністю не більше 200 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК 50 

651 

3491 РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною 

токсичністю не більше 1000 мл/м
 3

 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК 50 

651 

3494 НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА 337 

3495 ЙОД   

3497 МУКА КРИЛЬОВА 405 

3498 ЙОДУ МОНОХЛОРИД РІДКИЙ 802 

3499 КОНДЕНСАТОР з подвійним електричним шаром (з енергоємністю більше 0,3 Вт·год) 910 

3506 ВИРОБИ ПРОМИСЛОВІ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ 811 

 

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 р. N 1431, 

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

транспорту та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135, 

наказами Міністерства  

інфраструктури України від 21.03.2012 р. N 177, 

від 05.11.2014 р. N 565, 

від 25 квітня 2017 року N 156) 
 


