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ПОНЯТТЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ РЕЧОВИНИ  

Поняття небезпечної речовини (далі – НР) ви-значено Законом 

України від 18.01.2001 р.  
№ 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (далі 

– Закон № 2245). 
 
 

Нотатка 
 

НР – хімічна, токсична, вибухова, окис-

лювальна, горюча речовина, біологічні аген-

ти та речовини біологічного походження 

(біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні 

препарати, патогенні для людей і тварин 

мікроорганізми тощо), які становлять не-

безпеку для життя і здоров’я людей та до-

вкілля, сукупність властивостей речовин і/ 

або особливостей їх стану, внаслідок яких за 

певних обставин може створитися загроза 

життю і здоров’ю людей, довкіллю, матері-

альним та культурним цінностям 
 

Абз. 3, ст. 1 Закону № 2245 
 
 

 
До НР за їх властивостями належать такі катего-рії 

речовин (п. 1 Нормативів порогових мас НР для 

ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, затвер-

джених постановою КМУ від 11.07.2002 р. № 956): 
 

 горючі (займисті) гази;  
 горючі рідини;  
 горючі рідини, перегріті під тиском;  
 вибухові речовини;  
 речовини-окисники;  
 високотоксичні та токсичні речовини;  
 речовини, які становлять небезпеку для 

довкілля.  
НР вносяться у Державний реєстр небезпечних 

факторів (https://uhrc.gov.ua/registr/). У цьому реєстрі 

станом на 01.07.2020 р. нараховується 1960 одиниць. 

Зокрема, дизпаливо має код 1427, бензин – № 655.  
Пестициди та агрохімікати також є НР. Вони ма-

ють бути дозволені для використання на території 
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та включені у Державний реєстр пестицидів та агро-

хімікатів (https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-re-estr-

pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoris-tannya-

v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-

postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21-112007--

1328.html).  

ІНФОРМАЦІЯ ТА СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ  

Сільгосппідприємствам слід звертати увагу на маркування 

продукції, етикетки та інструкції щодо використання НР. 
Маркування – це графічна і/або текстова інформація, що 

передає відомості про небезпечні властивості хімічної 
продукції та  

заходи щодо попередження небезпеки. 
 

Яку інформацію та супровідні документи на НР 

необхідно отримати сільгосппідприємствам під час 

придбання цієї продукції? 
 

1) Карта даних небезпечних факторів – обов’яз-

ковий супровідний документ для індивідуальних 

хімічних та біологічних речовин (сполук), які ви-

робляються та (або) застосовуються на території 

України, а також тих, що ввозяться з-за кордону 

(Постанова МОЗ, Держепідемслужби та Головного 

державного санітарного лікаря від 20.05.2002 р.  
№ 19, далі – Постанова № 19). Вимоги до Карти да-них 

небезпечних факторів, її форма та зміст затвер-джені 

Постановою № 19. 
 

2) Паспорт безпеки хімічної продукції (далі – 

Паспорт), який сільгоспідприємствам слід вимага-ти 

від виробника (постачальника, імпортера, про-давця). 

 
Цей Паспорт призначений для забезпечення 

споживача достовірною інформацією з безпеки 

промислового застосування, зберігання, транспор-

тування та утилізації хімічної продукції, а також її 

використання в побутових цілях. Вимоги, зміст та 

структура Паспорту для хімічної продукції затвер-

джені наказом Держкомтехрегулювання та спожи-вчої 

політики від 15.10.2009 р. № 376 (далі – ДСТУ ГОСТ 

30333:2009). 
 

На вимогу споживача паспорт безпеки пови-нен 

бути наданий йому і в тому випадку, коли дані про 

небезпечні властивості або види небезпечного 
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впливу хімічної продукції – загальновідомі (п. 3.5 

розд. 3 ДСТУ ГОСТ 30333:2009). 
  

3) Рекомендації щодо застосування пестици-дів 

та агрохімікатів із зазначенням (ст. 10 Закону 

№ 86/95-ВР): 
 

➣ культур та об’єктів, для оброблення яких 

призначено пестициди і агрохімікати; 
 

➣ способів, норм і кратності використання; 
 

➣ термінів вичікування (для пестицидів); 
 

➣ заборони та обмеження на застосування; 
 

➣ способів і засобів знешкодження пестици-дів 

та агрохімікатів;  
➣ заходів безпеки під час роботи, транспор-  

 
 

тування і зберігання, ліквідації аварійних 

ситуацій та їх наслідків; 
 

➣ заходів подання першої медичної допомоги у 

разі отруєння. 
 

Детально про придбання, транспортування, за-

стосування пестицидів та відповідальність за пору-

шення цих норм див. в «АгроPRO», 2019, № 10. 
 

Під час доставки НР відправником або перевіз-

ником слід переконатись у справжності інфор-мації, 

яку містить товарно-транспортна накладна 

(«транспортний документ» за розд. 5.4.1 Додат-ка А до 

ДОПНВ). Про особливості перевезення небезпечних 

вантажів див. в «АгроPRO», 2020, № 19, с. 12. 

 

 

 

ЯК ОБЧИСЛИТИ ДНІ ВІДРЯДЖЕННЯ, ЯКЩО У 

РОЗРАХУНКОВОМУ ПЕРІОДІ Є ОПЛАТА ЗА 

РОБОТУ У ВИХІДНІ? 
 
 

Олена Коровська, 

редактор  
 

 

Працівника сільгосппідприємства направлено у службове відрядження з 2 по 4 жовтня 2020 року. Розрахунковим періодом для 

обчислення середнього заробітку для оплати днів відрядження є серпень-вересень 2020 р. Працівником повністю відпрацьовані 

робочі дні роз-рахункового періоду і, крім того, ще 4 вихідні дні з оплатою у подвійному розмірі (2 дні у ве-ресні і 2 дні у серпні). 

Посадовий оклад становить 8 000 грн. Сума оплати за 4 відпрацьовані вихідні дні: у серпні – 1 524,00 грн, у вересні – 1 391,00 грн. Чи 

враховуються відпрацьовані вихідні дні і виплати за роботу в ці дні при розрахунку відрядних? 

Так, враховуються. 
 

Середня заробітна плата для обчислення днів відрядження розраховується з виплат за 2 календарні місяці 

роботи, що передують місяцю такого відрядження (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, 

затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, далі – Порядок № 100). 
 

У листі від 29.10.2019 р. № 1565/0/206-19 Мінсоцполітики роз’яснює, що при обчисленні середньої за-робітної 

плати для оплати днів службового відрядження ураховуються виплати за роботу у вихідний день. 
 

Середньоденну (годинну) зарплату слід помножити на число робочих днів/годин, які мають бути опла-чені за 

середнім заробітком. 
 

Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично від-працьовані 

протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (годин) (п. 8 Порядку № 100). 

 

Таким чином, відпрацьовані вихідні дні та виплати за ці дні враховуються при визначенні суми 

відрядних. 
 

У наведеній ситуації за три дні відрядження сума відрядних дорівнюватиме 1 233, 59 грн 
 

(8 000,00 грн + 8 000,00 грн+ 1 524,00 грн + 1 391,00 грн) / (20 р.д. + 22 р.д. + 4 р.д.) х 3 р.д. 
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