
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

Тема. Умовні позначення у сфері цивільного захисту. 

Мета. Ознайомити студентів з основними означеннями, умовними скороченнями та 

умовними позначеннями, які використовують у сфері цивільного захисту. 

Завдання 1.  Ознайомитись з найрозповсюдженішими умовними скороченнями у сфері 

цивільного захисту. 

Завдання 2.  Ознайомитись із захисними спорудами, які призначені для Вашого укриття за 

місцем проживання та місцем навчання. Перемалювати на листок формату А4 умовні 

позначення захисних споруд (рис. 3), які використовують для ведення картографічних 

документів і схем у сфері цивільного захисту. 

Завдання 3.  Ознайомитись з планами евакуації у тих корпусах університету, де відбувається 

навчання, та перемалювати на листок формату А4 використані на них умовні позначення. 

Завдання 4.  Ознайомитись та перемалювати на листок формату А4 умовні позначення 

аварій з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин (рис. 6), аварій з викидом 

(загрозою викиду) хімічно небезпечних речовин (рис. 7) та аварії з викидом (загрозою 

викиду) біологічних речовин (рис. 8). 

Завдання 5.  Ознайомитись та перемалювати на листок формату А4 умовні позначення, які 

використовують для маркування небезпечних вантажів. 

Завдання 6.  Ознайомитись з Правилами позначення небезпек, пов’язаних з мінами та 

вибухонебезпечними предметами — наслідками війни (затверджені постановою КМУ від 17 

квітня 2019 р. № 372). 

Матеріальне забезпечення: олівці (ручки, маркери, …) чорного, червоного, синього, 

жовтого, зеленого, коричневого кольорів. 

Теоретичні відомості 

Однією з найважливіших функцій нашої держави в сучасних реаліях є цивільний захист 

населення та територій. 

Цивільний захист — комплекс заходів, які реалізуються на території України в мирний 

час та в особливий період1 і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього 

природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних 

ситуацій (НС) та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, 

ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим, здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Давайте з’ясуємо що таке надзвичайна ситуація і яких видів вона буває. 

Надзвичайна ситуація — обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання 

на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов 

життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною 

подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю 

населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 

 
1 Особливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, 
сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який 

настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців 

стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях 

та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (ВР 

України, Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 N 3543-XII). 

Особливий період діє в Україні з 17 березня 2014 року, коли була оголошена перша хвиля часткової мобілізації 

у зв’язку з російською агресією. 



збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, 

провадження на ній господарської діяльності. 

Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем поширення, 

розміром людських втрат та матеріальних збитків [Національний класифікатор ДК 019:2010 

«Класифікатор надзвичайних ситуацій»]. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру (внаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, 

вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) хімічно, радіоактивно і біологічно 

небезпечних речовин, раптового руйнування споруд, аварії в електроенергетичних 

системах, системах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спору-

дах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо); 

2) природного характеру (пов’язані з небезпечним геофізичним, геологічним, 

метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у 

природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, інфекційними 

захворюваннями та отруєнням людей, інфекційним захворюванням свійських тварин, 

масовою загибеллю диких тварин, ураженням сільськогосподарських рослин хворобами 

та шкідниками тощо); 

3) соціальні (спричинені протиправними діями терористичного й антиконституційного 

спрямування, або пов’язані зі зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, 

нещасними випадками з людьми тощо); 

4) воєнні (спричинені застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під 

час якого виникають вторинні чинники ураження населення). 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і 

матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних 

ситуацій [Постанова КМУ від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації 

надзвичайних ситуацій за їх рівнями»]: 

1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлені такі критерії:  

1) територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що 

необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;  

2) кількість людей, які внаслідок дії уражальних чинників джерела надзвичайної 

ситуації загинули або постраждали, або нормальні умови життєдіяльності яких 

порушено;  

3) розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерела надзвичайної ситуації. 

 

У 2021 році в Україні було зареєстровано 124 надзвичайні ситуації, які розподілилися 

на: НС техногенного характеру — 53; НС природного характеру — 65; соціальні НС — 6. 

Внаслідок них загинуло 148 осіб (з них 16 дітей) та постраждало 545 осіб (з них 323 дитини). 

Також упродовж звітного року тривав розвиток медико-біологічної НС державного рівня, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. За інформацією МОЗ України з початку пандемії в 

Україні було зареєстровано 3 672 675 випадків захворювання людей на коронавірус COVID-

19, з них 96 089 — летальні (зокрема, у 2021 році зареєстровано 2 608 196 випадків 

захворювання людей на коронавірус COVID-19, з яких 77 409 — летальні). За масштабами 

надзвичайні ситуації, що виникли у 2021 році, розподілилися на: державного рівня — 3; 

регіонального рівня — 5; місцевого рівня — 53; об’єктового рівня — 63. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF


Головні чинники ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні загалом та 

Львівській області зокрема. 

До 24 лютого 2022 року в Україні налічувалось більше 900 об’єктів (так званих хімічно 

небезпечних об’єктів), де зберігалось або використовувалось у виробничій діяльності понад 

300 тис. т небезпечних хімічних речовин, зокрема аміак, хлор, діоксид азоту, концентровані 

азотна та сірчана кислоти, метанол, бензол, карбамідно-аміачні суміші, луги. У зонах 

вірогідного хімічного забруднення мешкало майже 11 млн осіб, що складало більше чверті 

від загальної кількості населення країни.  

Хімічно небезпечним об’єктом (ХНО) називають об’єкт, на якому використовують, 

переробляють, зберігають або транспортують небезпечну хімічну речовину (НХР), у разі 

аварії на якому чи під час руйнування якого можуть загинути чи отримати ушкодження 

люди, а також це може призвести до хімічного забруднення навколишнього середовища. 

Небезпечна хімічна речовина — це хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована 

дія якої на людину може спричинити загибель, гостре або хронічне захворювання людей, 

завдає шкоди навколишньому середовищу. 

До хімічно небезпечних об’єктів можуть бути віднесені: 

• підприємства хімічної, нафтопереробної, нафтоперегінної галузі; 

• підприємства, що використовують холодоагенти; 

• підприємства целюлозно-паперової промисловості; 

• підприємства харчової промисловості; 

• водогінні і водоочисні станції, що використовують хлор (водоканал); 

• залізничні станції з парком для відстою потягів з отрутохімікатами, порти; 

• склади та бази, де зберігають отрутохімікати, що використовують в с/г; 

• склади та бази із речовинами для дезінфекції, дезінсекції, дератизації; 

• склади МО України з ракетним паливом, ракетні частини із шахтами; 

• склади для зберігання СДОР, ОР, отрутохімікатів; 

• лабораторії, науково-дослідні інститути, де використовують СДОР. 

Аварії і катастрофи на ХНО — досить не рідке явище наших днів. Щодоби у світі 

реєструють 17-18 таких аварій. 

Попри те, що аварії на ХНО трапляються частіше, усім зрозуміло, що найбільшу 

потенційну небезпеку становлять радіаційно небезпечні об’єкти (РНО). 

Радіаційно небезпечні об’єкти — це об’єкти на яких виробляються, використовуються, 

зберігаються чи транспортуються небезпечні радіоактивні речовини. Перелік радіаційно-

небезпечних об’єктів затверджено наказом № 238 від 17.12.2012 Державної інспекції 

ядерного регулювання України. Відповідно до наказу до таких об’єктів належать: 

1. Ядерні установки: атомні електростанції Запорізька (м. Енергодар, 6 діючих енергоблоків); 

Південноукраїнська (м. Южноукраїнськ, 3 діючих енергоблоки); Рівненська (м. Вараш, 4 

діючих енергоблоки); Хмельницька (м. Нетішин, 2 діючих енергоблоки); Чорнобильська 

(м. Прип’ять та Славутич, станція зупинена, законсервовано 3 енергоблоки). Два 

дослідницькі реактори — Інституту ядерних досліджень НАН України (м. Київ); 

Севастопольський інститут ядерної енергетики та промисловості (м. Севастополь). 

2. Об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами (підприємства по 

переробці, перевезенню та зберіганню радіоактивних відходів). 

3. Уранові об’єкти — гідрометалургійний завод державного підприємства «Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат». Включає в себе завод по виробництву уранового 

оксидного концентрату в м. Жовті Води та шахти в Дніпропетровській та 

Кіровоградській областях. 

4. Суб’єкти діяльності, які в своїй діяльності використовують джерела іонізуючого 

випромінювання. 



5. Суб’єкти діяльності, що здійснюють діяльність, пов’язану з використанням ядерних 

матеріалів, та не є ядерними установками (науково-дослідні установи та підприємства з 

зберігання та транспортування ядерних матеріалів). 

На РНО можливе виникнення радіаційних аварій.  

Радіаційна аварія — подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, 

джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до 

радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує 

допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки. 

Територія Львівської області характеризується значним розповсюдженням небезпечних  

як природних, так і техногенних процесів. Особливості фізико-географічних умов, наявність 

розвиненої промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значна 

кількість транспортних комунікацій створюють на території області складну техногенно-

екологічну обстановку. Вона може призвести до виникнення практично усіх видів аварій, 

катастроф з виходом з ладу систем життєзабезпечення населення. 

Територією області протікають ріки Дністер, Західний Буг, Стрий, Опір, Бистриця, 

Вишня, Свіча та інші‚ які в періоди весняних повеней і паводків, у разі значної кількості 

опадів, створюють значні зони затоплення з порушенням та пошкодженням транспортної 

інфраструктури  (берегоукріплень, доріг і мостів). Сильні вітри, снігопади пошкоджують 

значну кількість ліній електропередач, електрозв’язку, адміністративні та житлові будинки. 

Унаслідок снігових заметів ускладнюється автодорожній рух через перевали в гірських 

районах області, на автомобільних шляхах міжнародного значення, автомобільних шляхах 

національного значення та на автомобільних дорогах загального користування, через що 

інколи переривається автомобільне сполучення із населеними пунктами області, суміжними 

областями та країнами. 

В області визначено значну кількість районів, де існує реальна загроза виникнення 

зсувних процесів, сезонних селевих потоків, торф’яних пожеж, а також загроза виникнення 

землетрусу. В зоні техногенно-активізованих процесів (карстів) знаходиться понад 50 

населених пунктів в 11 районах області, а також південно-західна частина м. Львова. 

На території Львівської області було обліковано понад 1 000 потенційно-небезпечних 

об’єктів2, з них майже 400 — об’єктів підвищеної небезпеки3, які зареєстровані в Державній 

інспекції праці у Львівській області. 

Географічне положення області, наявність розвинутої мережі залізниць, автомобільних 

доріг і трубопроводів створює умови для транзиту вантажів у великих обсягах, значна 

частина з яких є небезпечними вантажами що, зокрема, містять небезпечні хімічні речовини.  

Крім того, територією області проходять: нафтопровід філії МН “Дружба” ВАТ 

“Укртранснафта”, газопровід високого тиску “Уренгой-Ужгород”, продуктопроводи 

“Прикарпаттранснафтопродукт” та ЗАТ “ЛукОР”, внутрішньообласні газопроводи, у разі 

можливих аваріях на яких ймовірне виникнення загрози забруднення довкілля. 

 

 
2 Потенційно небезпечний об’єкт (ПНО) — об’єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, 

переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші 

об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії (застарілий термін). 
3 Об’єкт підвищеної небезпеки (ОПН) — єдиний майновий комплекс підприємства, що включає будь-які 
будівлі, виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці), окреме обладнання та джерела небезпеки, 

розташовані в межах території такого об’єкта, який за результатами ідентифікації об’єктів підвищеної 

небезпеки вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу.  

Суб’єкт господарювання ідентифікує об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогових мас 

небезпечних речовин та зобов’язаний виконувати приписи нормативно-правових актів, які регулюють 

діяльність ОПН, та забезпечувати їхню експлуатацію з додержанням мінімально можливого ризику. Для 

організації реагування на аварії на ОПН оператори розробляють і затверджують плани локалізації і ліквідації 

аварій та їх наслідків для кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують. 



Потенційно загрозою для Львівської області також небезпечні об’єкти, які розміщені в 

сусідніх областях: Рівненська і Хмельницька АЕС та концерн “Оріана” в м. Калуш Івано-

Франківської області.  

В умовах війни ми отримали додаткові ризики від застосування агресором зброї не 

лише по військових об’єктах, але й по об’єктах критичної інфраструктури, що може 

зумовити вторинні чинники ураження населення. Тому для нас нині як ніколи важливо знати 

які ОПН, ХНО, РНО чи інші джерела небезпеки розташовані поруч, розуміти потенційні 

небезпеки від них і вміти правильно діяти у разі кризової ситуації. Корисним в таких 

випадках буде як знання знаків безпеки, інформаційних табличок, розпізнавальних знаків, 

умовних позначень і скорочень, так і загалом вміння читати карти, які використовують у 

сфері цивільного захисту та містобудівній документації. 

Хід виконання 

Для виконання завдання 1 студенти повинні ознайомитись з найрозповсюдженішими 

умовними скороченнями у сфері цивільного захисту, перелік яких подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Перелік найрозповсюдженіших умовних скорочень у сфері цивільного захисту 

АЕС атомна електростанція НС надзвичайна ситуація 

АЗС автозаправна станція ПНО потенційно-небезпечний об’єкт 

ВЗВ вибухонебезпечні залишки війни ППЕ проміжний пункт евакуації 

ВНП вибухонебезпечний предмет ППЗ протипожежне забезпечення 

ВПО внутрішньо переміщена особа ПРУ протирадіаційне укриття 

ГЕС гідроелектростанція ПРХС пости радіаційного та хімічного спостереження 

ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій ПУ пункт управління 

ЄДС ЦЗ Єдина державна система цивільного захисту РНО Радіаційно небезпечний об’єкт 

ЕГ евакуаційна група РХБЗ радіаційний, хімічний, біологічний захист 

ЕК евакуаційна комісія РХР радіаційна та хімічна розвідка 

ЗВБ залишені вибухонебезпечні боєприпаси СВП саморобний вибуховий пристрій 

ЗЕП збірний евакуаційний пункт СОО санітарна обробка одягу 

ЗІЗ засоби індивідуального захисту СТО станція технічного обслуговування 

ЗМХЗ зона можливого хімічного забруднення ХНО хімічно небезпечний об’єкт 

ЗПМ загони першої медичної допомоги ЦЗ цивільний захист 

НВБ боєприпас, що не вибухнув ЦМК центр медицини катастроф 

 

Завдання 2.  Біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого 

укриття) має вивішуватися табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». 

На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, 

адресу і місце зберігання ключів (рис. 1). На табличках і покажчиках рекомендовано фон 

білий, шрифт чорний. У верхній частині таблички позначення споруди подвійного 

призначення (найпростішого укриття) по центру можливе розміщення міжнародного 

розпізнавального знаку цивільної оборони (блакитний рівносторонній трикутник на 

помаранчевому тлі, рис. 2). 

 
Рис. 1. Зразок табличок, які встановлюють біля вхідних дверей до споруди подвійного 

призначення (найпростішого укриття) (а) та покажчиків маршрутів руху до них (б). 



 
Рис. 2. Міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони. 

 

Для виконання завдання ознайомтесь з захисними спорудами, які призначені для 

Вашого укриття за місцем проживання та місцем навчання. Перемалюйте на листок формату 

А4 умовні позначення захисних споруд (рис. 3)4, які використовують для ведення 

картографічних документів і схем у сфері цивільного захисту. Але майте на увазі, що деколи 

на електронних ресурсах (зокрема картах населених пунктів) використовують умовні 

позначення, які не відповідають актуальним стандартам. 

 

 
Рис. 3. Умовні позначення захисних споруд, які використовують для ведення  

картографічних документів і схем у сфері цивільного захисту 

 
4 Під час перемальовування умовних позначення на листок максимально забезпечуємо їхню відповідність 

зразку (колір, тип лінії, стиль підписів, …). 



 

Завдання 3.  На території будівель чи споруд на видних місцях мають розміщуватися 

плани евакуації, таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць 

розміщення первинних засобів пожежогасіння (рис. 4 та рис. 5).  

 
Рис. 4. Приклад можливого плану евакуації з оновленими умовними позначеннями. 

 

 
Рис. 5. Реальна схема евакуації з 3-го поверху корпусу географічного факультету ЛНУ. 

 



Для виконання завдання ознайомтесь з планами евакуації у тих корпусах університету, 

де відбувається навчання, та перемалюйте на листок формату А4 використані на них умовні 

позначення. 

 

Завдання 4.  Перемалюйте на листок формату А4 умовні позначення аварій з викидом 

(загрозою викиду) радіоактивних речовин (рис. 6), аварій з викидом (загрозою викиду) 

хімічно небезпечних речовин (рис. 7) та аварії з викидом (загрозою викиду) біологічних 

речовин (рис. 8). 

 
Рис. 6. Умовні позначення аварій з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин 

 

 
Рис. 7. Умовні позначення аварій з викидом (загрозою викиду) хімічно небезпечних речовин 

 

 
Рис. 8. Умовні позначення аварій з викидом (загрозою викиду) біологічних речовин 



 

Завдання 5.  Виникнення аварій під час перевезення небезпечних вантажів різними 

видами транспорту, часто з дуже важкими наслідками, спонукали міжнародне 

співтовариство і національні органи влади в окремих державах розробити нормативно-

правові акти, що регламентують перевезення таких вантажів. Для сфери організації 

перевезення небезпечних вантажів характерною є висока міжнародна інтегрованість, 

включно до ООН. Існує широкий спектр міжнародних договорів, конвенцій, правил і 

стандартів, як правило, рекомендаційного характеру, що розроблені міжнародними 

організаціями і можуть бути використані як під час міжнародних, так і внутрішніх 

перевезень небезпечних вантажів. 

Класифікація небезпечних вантажів (віднесення до класу, категорії та групи пакування) 

здійснюється відповідно до ДСТУ 4500-3 «Вантажі небезпечні. Класифікація» залежно від 

виду і ступеня їхньої потенційної небезпеки за показниками і критеріями (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Класи та підкласи небезпечних вантажів 

Клас Підклас Найменування підкласу 
Знак небезпеки 

1  Вибухові матеріали і речовини 

 1.1 Речовини та вироби, які характеризуються 

небезпекою вибуху масою 

 

 1.2 Речовини та вироби, які характеризуються 

небезпекою розкидання, але не створюють 

небезпеку вибуху масою 

 1.3 Речовини та вироби, які характеризуються 

небезпекою загоряння, а також незначною 

небезпекою вибуху чи незначною небезпекою 

розкидання, або тим та іншим, але не 

характеризуються небезпекою вибуху масою 

 1.4 Речовини та вироби, які не становлять значної 

небезпеки 

 
 1.5 Речовини дуже низької чутливості, які 

характеризуються небезпекою вибуху масою 

 
 1.6 Вироби надзвичайно низької чутливості, які не 

характеризуються небезпекою вибуху масою 

 
2  Гази  

 2.1 Займисті гази 

 



 2.2 Незаймисті нетоксичні гази 

 
 2.3 Токсичні гази 

 
3  Легкозаймисті рідини 

(ацетон, клей, дизпаливо, фарби, лаки, парфумерні 

продукти, рідке біопаливо, кам’яновугільна смола, 

нафта, газойль, сланцева олія, смоли, скипидар, 

карбаматні інсектициди, хлорорганічні і 

фосфорорганічні пестициди, складні і прості ефіри, 

етанол, бензол, бутанол, діхлорпропен, діетиловий 

ефір, ізобутанол, метанол, октанол) 

 

4 4.1 Легкозаймисті тверді речовини 

 
 4.2 Речовини, здатні до самозаймання 

 
 4.3 Речовини, які внаслідок взаємодії з водою 

виділяють займисті гази 

 
5 5.1 Речовини, що окиснюють 

 
 5.2 Органічні пероксиди 

 
6 6.1 Токсичні речовини 

 



 6.2 Інфекційні речовини 

 
7  Радіоактивні матеріали 

(радіоактивні руди, медичні ізотопи, урановий 

концентрат, прилади для вимірювання щільності, 

суміш продуктів розподілу, об’єкти з поверхневим 

радіоактивним забрудненням, ізотопи цезію, іридію, 

америцію, радію, урану, гексафторид урану) 

 

 

 

8  Корозійні (їдкі) речовини 

(акумуляторні кислоти, ртуть, акумуляторну рідину, 

касети паливних елементів, барвники, рідину для 

вогнегасників, формальдегід, фарби, алкілфеноли, 

аміни, поліаміни, сульфіди, полісульфіди, хлориди, 

хлорсилани, бром, циклогексиламін, соляна, сірчана, 

азотна кислоти, фтористий водень, йод, морфолин) 

 

9  Інші небезпечні речовини і вироби 

(сухий лід, гранульований полістирол полімер, 

аміачно-нітратні добрива, крокидолит, іонно-літієві 

батареї, літієво-металеві батареї, двигуни на паливних 

елементах, небезпечні вантажі в приладах, генетично 

модифіковані організми і мікроорганізми, комплекти 

хімічних речовин, аптечки першої допомоги, 

рятувальні засоби, модулі подушок безпеки, 

пластмасова формовочна маса, продукти з рицини, 

поліхлоровані біфеніли, поліхлоровані терфеніли, 

дібромдіфторметан, бензальдегід) 

 

 

Небезпечні вантажі класу 1: боєприпаси, феєрверки, піротехніка, сигнальні ракети, 

детонатори, вибухівка, легкозаймисті речовини, тротил, циклон, ПЕНТ (поліетилен високої 

щільності). 

Небезпечні вантажі класу 2: вогнегасники, аерозолі, газові балончики, розчин для 

амонізації добрив, інсектициди, холодоагенти, запальнички, ацетилен, оксіацетілен, сполуки 

азоту, гелію, водню, кисню, бутан, пропан, етан, метан, диметиловий ефір, пропен, пропилен, 

етилен. 

Небезпечні вантажі класу 3: див. таблицю 2. 

Небезпечні вантажі класу 4: лужні метали, металеві порошки, фосфід алюмінію, 

натрієві батареї, запальнички, сірники, вугілля, целулоїд, церій, копра, масляні волокна, 

фероцерій, оксид заліза, металдегід, нітроцелюлоза, фосфор, сірка. 



Небезпечні вантажі класу 5: аміачно-нітратні добрива, хлорати, нітрити, перхлорати, 

перманганати, персульфати, хімічні генератори кисню тощо. 

Небезпечні вантажі класу 6: біомедичні відходи, біологічні зразки, барвники, 

карбаматні пестициди, алкалоїди, аліл, кислоти, арсенати, арсеніти, ціаніди, тіоли, меркап-

тани, крезоли, з’єднання барію, сполуки миш’яку, берилію, свинцю, ртуті, нікотину, селену. 

Небезпечні вантажі класів 7, 8 та 9: див. таблицю 2. 

Кожному небезпечному вантажу визначені його класифікація та ідентифікація, а також 

методи пакування і спосіб перевезення. 

Ідентифікація небезпечного вантажу визначається: 

• номером ООН (UN); 

• транспортним найменуванням (найменуванням вантажу). 

Цю інформацію подають на застережних табличках (рис. 9) поруч зі знаками небезпеки. 

Позначення на забарвленій в оранжевий колір попереджувальній табличці розділені на дві 

частини. У верхній частині розміщене число небезпеки, а в нижній — номер ООН для 

ідентифікації речовини, яку перевозять. Число небезпеки (складається з двох або трьох цифр) 

слугує інформацією для проведення необхідних заходів рятувальними службами у разі 

аварії. Якщо перед числом стоїть літера Х, то це означає, що речовина реагує з водою. 

 
Рис. 9. Приклад застережної таблички небезпечного вантажу (таблички небезпеки):  

Х423 — число небезпеки, яке означає, що вантажем є займиста тверда речовина (4-ий клас 

небезпечних вантажів), яка небезпечно реагує з водою (Х) з виділенням горючих газів  

(2-ий клас небезпечних вантажів); 1428 — номер ООН, який відповідає натрію. 

 

Для виконання завдання ознайомтесь зі знаками небезпеки та перемалюйте будь-яких 

три з них на листок формату А4. 

 

Завдання 6.  Станом на сьогодні більше 300 тис. км2 території України забруднені 

мінами або снарядами, які не розірвалися. Для убезпечення цивільного населення, що 

мешкає на територіях, які зазнали впливу збройного конфлікту, урядом України затверджено 

«Правила позначення небезпек, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами — 

наслідками війни». Встановлення офіційних систем позначення (зроблені відповідно до 

діючих стандартів та Стандартів операційних процедур) здійснюється лише фахівцями у 

сфері протимінної діяльності (рис. 10). Інші особи можуть встановлювати неофіційні 

попереджувальні знаки — будь-які зроблені кустарним шляхом таблички, позначки та інші 

візуальні попередження, зроблені за допомогою підручних засобів. 

1. Лицьовий бік попереджувальних знаків повинен мати червоний або помаранчевий 

фон з білим символом небезпеки, яким є череп та схрещені кістки. 

2. Слова «НЕБЕЗПЕЧНО МІНИ!» або «УВАГА МІНИ!» зазначають на лицьовому боці 

попереджувальних знаків державною мовою та/або однією з шести офіційних мов 

Організації Об’єднаних Націй, та/або мовою, поширеною у відповідному районі. 

3. Попереджувальний знак по краях лицьового боку повинен мати жовту 

світловідбивальну смугу. 

4. Зворотний бік попереджувального знака — білого кольору. 

5. Розміри трикутного попереджувального знака становлять не менше ніж 28×20×20 см. 

6. Розміри квадратного попереджувального знака становлять не менше ніж 25×25 см. 



 
Рис. 10. Офіційні попереджувальні знаки у сфері протимінної діяльності 

 

 

 
Рис. 11. Правила розміщення офіційних попереджувальних знаків  

у сфері протимінної діяльності 

 



Якщо попереджувальні знаки або інші позначення закриті від огляду рослинністю або 

рельєфом місцевості, для огородження небезпечних районів може використовуватись 

фізичний бар’єр у вигляді огорожі, яка складається з двох стрічок, прикріплених до стійок 

(рис. 11). Як стійки огорожі можуть використовуватися дерева, кущі, елементи будівельних 

конструкцій, опори електропередач, стовпи. Стрічка може бути виготовлена з будь-якого 

міцного матеріалу, зокрема канату, троса, дроту, мотузки, шпагату, шнура. 

 

Перелічіть та запишіть можливі саморобні (неофіційні) системи позначення 

небезпечного району, які зазначено у Правилах позначення небезпек, пов’язаних з мінами та 

вибухонебезпечними предметами — наслідками війни (затверджені постановою КМУ від 17 

квітня 2019 р. № 372).  


