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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ 
Терміни та визначення понять

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ 
Термины и определения понятий

DANGEROUS GOODS
Terms and definitions

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері транспорту

вання небезпечних вантажів.

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах норматив
них документів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інфор
маційних системах, що стосуються транспортування небезпечних вантажів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення
ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення
ДСТУ 3180-95 Пестициди. Терміни та визначення
ДСТУ 3431-96 Вагони вантажні. Терміни та визначення
ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. 

Терміни та визначення
ДСТУ 4500-31) Вантажі небезпечні. Класифікація.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ
3.1 Для кожного поняття встановлено один застандартизований термін (в окремих випадках 

— два). Застандартизовані терміни та терміни-синоніми надруковано напівгрубим шрифтом. 
Терміни-синоніми подано після застандартизованого терміна.

3.2 До деяких термінів та визначень понять, установлених в інших стандартах, введено похідні 
ознаки, що розкривають значення терміна у сфері транспортування небезпечних вантажів.

Подані визначення понять можна, за потреби, змінювати, вводячи в них похідні ознаки, 
розкриваючи значення застосовних термінів. Зміни не повинні порушувати обсягу й змісту понять, 
визначених у стандарті.

1) На розгляді.
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Частину терміна, подану напівгрубим шрифтом у круглих дужках, можна не вживати, якщо 
це не призводить до неоднозначного розуміння положень нормативного документа.

Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

3.3 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті озна
чає, що в ній суміщено дві (чи кілька) терміностатей, у яких переважає однаковий текст. Першу 
статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квад
ратних дужок, пропускаючи текст у іншій парі дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої 
пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок і т. ін. В абетковому покажчику 
суміщені терміни подано окремо без дужок з посиланням на той самий номер терміностатті.

3.4 У стандарті подано, як довідкові, англійські (еn) та російські (ru) терміни-відповідники 
застандартизованих термінів, узяті зі словників та міжнародних документів із транспортування 
небезпечних вантажів [1]—[8]. Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Г.

3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою (додаток А) та 
абеткові покажчики іншомовних відповідників застандартизованих термінів кожною мовою окремо: 
англійською (додаток Б) та російською (додаток В).

4 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

4.1 небезпечний вантаж
Речовина (суміш речовин, розчин), матеріал, 
виріб або відходи виробництва чи іншої діяль
ності, що відповідають класифікаційним по
казникам, критеріям або ознакам та внаслідок 
притаманних їм властивостей і за наявності 
певних чинників можуть стати причиною ушко
дження довкілля, завдати матеріальних 
збитків, призвести до загибелі, травмування, 
отруєння, захворювання людей та тварин

еn
ru

dangerous cargo [2], [4], [6], [7] 
опасный груз [2], [4], [6]

4.2 речовина
Будь-який хімічний елемент або сполука 
хімічних елементів, що перебувають у природ
ному стані чи отримані в результаті будь-якого 
виробничого процесу.
П р им ітка . Речовина може містити також домішки, необхідні 
для забезпечення стабільності продукту, та будь-які дом іш 
ки, обумовлені використаним процесом, але не повинна 
містити розчинників, які можна відокремити без поруш ен
ня стабільності речовини чи зміни її складу

еn
ги

substance [2], [4], [6], [7] 
вещество [2], [4], [6]

4.3 відходи
Будь-які речовини, матеріали і предмети, що 
утворюються у процесі людської діяльності і 
не мають подальшого використання за місцем 
утворювання чи виявляння та які потрібно 
утилізувати чи видалити

еп
ги

wastes [2], [4], [6], [7] 
отходы [2], [4], [6]

4.4 рідина
Речовина ( с у м іш  речовин), яка за температу
ри 50 °С має тиск пари не вищий ніж 300 кПа; 
за температури 20 °С і тиску 101,3 кПа не є 
цілком газоподібною; за тиску 101,3 кПа має 
температуру плавлення чи початку плавлен
ня не вищу ніж 20 °С

2

еп
ги

liquid [2], [4], [6], [7] 
жидкость [2] ,[4], [6]



4.5 газ
Речовина ( с у м і ш  речовин), що за температу
ри 50 °С має тиск пари вищий ніж 300 кПа 
або є повністю газоподібна за температури 
20 °С і нормального тиску 101,3 кПа

еn
ru
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gas [2], [4], [6], [7] 
газ [2], [4], [6]

4.6 тверда речовина
Речовина, яка здатна зберігати свою форму 
і розміри на відміну від рідини та газу

еn
ru

solid substance [2], [4], [6], [7] 
твердое вещество [2], [4], [6]

4.7 транспортна небезпека (небезпечного 
вантажу)
Узагальнений показник, що характеризує 
можливий несприятливий вплив небезпечно
го вантажу на людей, тварин та (або) довкіл
ля під час його транспортування

еn

ru

transport hazard (of dangerous cargo) [2], [4], 
[6], [7]
транспортная опасность (опасного груза) 
[2], [4], [6]

4.8 вид небезпеки (небезпечного вантажу)
Ознака, що характеризує здатність проявля
ти небезпечну властивість вантажу під час 
його транспортування, властивого одному з 
класів чи підкласів небезпечних вантажів.
П р и м ітка . Класи (п ідкласи) небезпечних вантажів, уста
новлені Комітетом експертів О О Н  (КЕ О О Н ) з перевезен
ня небезпечних вантажів, наведено у Д С Т У  45 0 0 -3

еn
ru

kind of (dangerous cargo) hazard [2], [4], [6], [7] 
вид опасности (опасного груза) [2], [4], [6]

4.9 транспортування (небезпечного вантажу)
Переміщення небезпечного вантажу від 
місця його виготовляння чи зберігання до 
місця призначення (це також стосується: 
підготування вантажу, вантажної одиниці, 
вантажної транспортної одиниці, перевізно
го засобу та екіпажу до перевезення; прий
мання вантажу; виконання вантажних опе
рацій; перевезення; зберігання вантажу на 
всіх етапах переміщення)
(див. також ДСТУ 2890)

еn

ги

transport (of dangerous cargo) [2], [4], [6], [7]; 
transportation (of dangerous cargo) [2], [4], 
[6], [7]
транспортирование (опасного груза) [2], [4], 
[5], [6]

4.10 вантажна транспортна одиниця
Будь-який контейнер, багатоелементний га
зовий контейнер, цистерна, транспортний 
засіб чи поєднання транспортних засобів, за
вантажені небезпечним вантажем

еn
ru

cargo transport unit [7]
грузовая транспортная единица [3]

4.11 перевізний засіб
Будь-який транспортний засіб або трюм, 
відсік, тощо, призначений для перевезення 
вантажів

еn
ru

conveyance [4] 
перевозочное средство [4]

4.12 вантажні операції
Навантаження, вивантаження й переванта
ження вантажу

еn
ru

cargo’s operations [2], [4], [6], [7] 
грузовые операции [2], [3], [4], [6]

4.13 учасник транспортування
Будь-яка юридична чи фізична особа, що

еn
ги

participant of transportation [7] 
участник транспортирования [3]

3
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транспортує вантаж або бере участь у його 
транспортуванні

4.14 компетентний орган
Будь-який національний регулювальний 
орган або організація, призначена чи іншим 
чином визнана ним для розв’язання питань,щ

о регламентують транспортування небез
печних вантажів.

еn
ru

competent Authority [2], [4], [6], [7] 
компетентный орган [2], [3], [4], [6]

5.1 Вибухові речовини і вироби

5.1.1 вибухова речовина; ВР
Речовина (суміш речовин), здатна під дією 
зовнішнього імпульсу (удару, тертя, нагріван
ня, тощо) до вибухового перетворення

еn
ru

explosive substance [2], [4], [6], [7] 
взрывчатое вещество [2], [4], [6]; ВВ [2], [4], [6]

5.1.2 десенсибілізована вибухова речовина
Вибухова речовина, яку для створення одно
рідної суміші (чи суспензії) та пригнічення 
вибухових властивостей розчинено у воді 
(або іншій рідині), змочено водою (чи спир
том) або змішано з іншими речовинами

еn
ru

desensitized explosive substance [2], [4], [6], [7] 
десенсибилизированное взрывчатое веще
ство [2], [4], [6]

5.1.3 первинна вибухова речовина; ініцію
вальна вибухова речовина; ПВР
Вибухова речовина, яка має дуже високу 
чутливість до нагрівання, удару чи тертя й 
здатна, навіть за дуже малої кількості, дето
нувати або дуже швидко згорати

еn
ги

primary explosive substance [2], [4], [6], [7] 
первичное взрывчатое вещество [2], [4], [6]; 
инициирующее взрывчатое вещество [2], 
[4], [6]; ПВВ [2], [4], [6]

5.1.4 вторинна вибухова речовина; ВВР
Вибухова речовина, на яку ПВР, переважно, 
впливає за допомогою або без допомоги 
підсилювачів — детонаторів чи додаткових 
зарядів, та яка відносно нечутлива порівня
но з ПВР

еn
ru

secondary explosive substance [2], [4], [6], [7] 
вторичное взрывчатое вещество [2], [4], [6]; 
ВВВ [2], [4], [6]

5.1.5 дефлагрувальна вибухова речовина
Вибухова речовина, яка у разі займання та 
за звичайного використання реагує імовірні
ше у вигляді дефлаграції ніж детонації

еn
ги

deflagrating explosive substance [2], [4], [6], [7] 
дефлагрирующее взрывчатое вещество [2], 
[4], [6]

5.1.6 метальна вибухова речовина
Дефлагрувальна вибухова речовина, яку 
використовують для надання руху чи знижен
ня лобового опору снаряда

еn
ru

propellant explosive substance [2], [4], [6], [7] 
взрывчатое вещество метательное [2], [4], [6]

5.1.7 детонувальна вибухова речовина
Вибухова речовина, яка у разі ініціювання та

4

еn
ru

detonating explosive substance [2], [4], [6], [7] 
взрывчатое вещество детонирующее [2], [4], [6]

5 НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ (РЕЧОВИНИ, ВИРОБИ І МАТЕРІАЛИ) 
ТА ЇХ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ



у разі звичайного використання реагує імо
вірніше у вигляді детонації ніж дефлаграції
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5.1.8 бризантна вибухова речовина
Детонувальна вибухова речовина, я к у  за 
складом основних компонентів відносять від 
типу А до типу Е та використовують у гірничій 
справі, будівництві тощо, а також для спо
рядження боєприпасів.
П р и м ітка . Бризантна вибухова речовина, крім основних 
компонентів, може також  містити інертні речовини, такі як 
кізельгур і незначні домішки, наприклад, барвники та ста
білізатори

еn
ru

blasting explosive substance [2], [4], [6], [7] 
взрывчатое вещество бризантное [2], [4], [6]

5.1.9 вибуховий виріб
Виріб, що містить одну або декілька вибухо
вих або піротехнічних речовин

еn
ru

explosive article [2], [4], [6], [7] 
взрывчатое изделие [2], [4], [6]

5.1.10 піротехнічна речовина
Тверда речовина чи рідина або суміш речо
вин, призначені для утворювання зовнішніх 
ефектів (теплових, світлових, звукових, ди
мових або їх комбінації) внаслідок само
підтримних екзотермічних хімічних реакцій, 
які протікають без детонування

еn
ru

pyrotechnic substance [2], [4], [6], [7] 
пиротехническое вещество [2], [4], [6]

5.1.11 пірофорний вибуховий виріб
Вибуховий виріб, що містить пірофорну речо
вину та вибухову речовину (чи її компонент).
П р и м ітка . Цей термін не стосується виробів, які містять 
білий фосфор

еn
ru

pyrophoric explosive article [2], [4], [6], [7] 
пирофорное взрывчатое изделие [2], [4], [6]

5.1.12 детонування
Процеc поширювання з надзвуковою швид
кістю зони швидкої екзотермічної хімічної ре
акції, яка виникає за фронтом ударної хвилі

еn
ги

detonation [2], [4], [6], [7] 
детонация [2], [4], [6]

5.1.13 дефлаграція
Процес дозвукового горіння, під час якого 
утворюється зона (фронт) хімічних перетво
рень, що швидко переміщується, та за раху
нок теплопередавання відбувається переда
вання енергії від зони реакції у напрямку 
руху фронту

еn
ru

deflagration [2], [4], [6], [7] 
дефлаграция [2], [4], [6]

5.2 Радіоактивні матеріали

5.2.1 радіоактивний матеріал
Будь-який матеріал, що містить радіонукліди, 
у якому концентрація активності, а також 
повна активність небезпечного вантажу пере
вищує межі, встановлені нормами й правила
ми з ядерної та радіаційної безпеки.
П р и м ітка . Активність —  кількість радіоактивних розпадів  
за одиницю часу. Одиниця активності —  бекерель (Бк) —  
один розпад за секунду

еn
ru

radioactive material [2], [4], [6], [7] 
радиоактивный материал [2], [4], [6]

5
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5.2.2 подільний радіоактивний матеріал
Радіоактивний матеріал, такий як уран-233, 
уран-235, плутоній-239, плутоній-241 або 
будь-яка комбінація цих радіонуклідів.
П р и м ітка . Під це визначення не підпадають:
—  неопромінений природний уран або збіднений уран;
—  природний уран або збіднений уран, опромінений лише  
в реакторах на теплових нейтронах

еn
ги

fissile radioactive material [2], [4], [6], [7] 
делящийся радиоактивный материал [2], 
[4], [6]

5.2.3 радіоактивний матеріал з низькою 
здатністю до розсіювання
Твердий радіоактивний матеріал або непо- 
рошкоподібний твердий радіоактивний мате
ріал у герметичній капсулі, що має обмеже
ну здатність до розсіювання

еn

ги

low dispersible radioactive material [2], [4], 
[6], [7]
радиоактивный материал с низкой способ
ностью к рассеиванию [2], [4], [6]

5.2.4 радіоактивний матеріал особливого 
виду
Нерозсіюваний твердий радіоактивний мате
ріал або закрита капсула, яка містить радіо
активний матеріал і яку можна відкрити лише 
зруйнувавши.
П р и м ітка . Радіоактивний матеріал особливого виду пови
нен мати один розмір —  не менш е ніж 5 мм

еn
ги

special form radioactive material [2], [4], [6], [7] 
радиоактивный материал особого вида [2], 
[4], [6]

5.2.5 радіоактивний матеріал з низькою 
питомою активністю; радіоактивний мате
ріал з НПА
Радіоактивний матеріал, що за своєю п р и р о 

д о ю  має обмежену питому активність або до 
якого застосовують межі встановленої серед
ньої питомої активності матеріалу.
П р и м ітка  1. Встановлено три групи НПА. Їх позначають: 
ПНА-І; Н П А -ll, Н П А -ІІІ
П р и м ітка  2. Питома активність радіонукліда —  активність  
радіонуклід а на одиницю  маси речовини. П итом а а к 
тивність м атер іалу —  активність на одиницю маси або  
об’єму матеріалу, в якому радіонукліди в основному роз
поділені рівномірно

еn

ги

low specific activity radioactive material; LSA 
radioactive material [2], [4], [6], [7] 
радиоактивный материал с низкой удель
ной активностью [2], [4], [6]; радиоактивный 
материал с НУА [2], [4], [6]

5.2.6 об’єкт із поверхневим радіоактивним 
забрудником; ОПРЗ
Твердий об’єкт, що не є радіоактивним, але 
містить радіоактивний матеріал, розподіле
ний на його поверхні.
П р и м ітка . Встановлено дві групи О П Р З , які позначають: 
О П РЗ-І; О П Р З -ІІ

еn

ги

surface contaminated object [2], [4], [6], [7]; 
SCO [2], [4], [6], [7]
объект с поверхностным радиоактивным 
загрязнением [2], [4], [6]; ОПРЗ [2], [4], [6]

5.3 Пожежонебезпечні речовини

5.3.1 газ-окиснювач; газ-окисник
Газ, який внаслідок виділяння кисню може 
спричинити займання або підтримувати горін
ня інших матеріалів більшою мірою ніж по
вітря

еn
ru

oxidizing gas [2], [4], [6], [7] 
окисляющий газ [2], [4], [6]

5.3.2 легкозаймиста рідина
Рідина (зокрема суміш рідин, розчин чи cyc-

6

еn
ги

flammable liquid [2], [4], [6], [7] 
легковоспламеняющаяся жидкость [2], [4], [6]



пензія), що має температуру спалаху не 
вищу ніж 61 °С у закритому тиглі, або не 
вищу ніж 66 °С у відкритому тиглі
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5.3.3 легкозаймиста тверда речовина
Тверда речовина (порошкоподібна, гранульо- 
вана або пастоподібна), що може легко заго
рятися під час короткочасного контакту з 
джерелом запалювання, і полум’я по зразку 
такої речовини поширюється швидко

еn
ru

flammable solid substance [2], [4], [6], [7] 
легковоспламеняющееся твердое вещест
во [2], [4], [6]

5.3.4 самореактивна речовина
Термічно нестабільна речовина, здатна до 
екзотермічного розкладання без доступу 
повітря.
П р им ітка. Самореактивні речовини поділяють на сім типів 
залежно від їх ступеня небезпеки: від типу А (речовини які 
не допустимо перевозити у пакованнях) до типу G (речо
вини на які не поширюються положення, застосовні до са
мореактивних речовин підкласу 4 .1 )

еn
ги

self-reactive substance [2], [4], [6], [7] 
самореактивное вещество [2], [4], [6]

5.3.5 пірофорна речовина
Речовина, яка навіть у малих кількостях зай
мається у разі контакту з повітрям протягом 
п’яти хвилин

еn
ги

pyrophoric substance [2], [4], [6], [7] 
пирофорное вещество [2], [4], [6]

5.3.6 самонагрівна речовина
Речовина (матеріал), яка у разі контакту з 
повітрям без підведення енергії ззовні здат
на самонагріватись

еn
ru

self-heating substance [2], [4], [6], [7] 
самонагревающееся вещество [2], [4], [6]

5.3.7 органічний пероксид
Органічна речовина (тверда або рідинна), що 
містить двовалентну структуру (—О—О—), 
яку можна вважати похідною пероксиду вод
ню, у якого один чи обидва атоми водню 
заміщено органічними радикалами

еn
ги

organic peroxide [2], [4], [6], [7] 
органический пероксид [2], [4], [6]

5.4 Інфекційні та токсичні речовини

5.4.1 інфекційна речовина
Речовина, що містить патогенні організми, які 
здатні спричинювати захворювання людей 
або тварин

еn
ги

infectious substance [2], [4], [6], [7] 
инфекционное вещество [2], [4], [6]

5.4.2 токсична речовина; отруйна речовина
Речовина (суміш речовин або розчин), яка у 
разі вдихання, потрапляння в шлунок та 
(або) у разі контакту зі шкірою здатна спри
чинити отруєння, смерть, травму або заподі
яти шкоду здоров’ю людини

еn

ru

toxic substance [2], [4], [6], [7]; poison 
(poisonous) substance [2], [4], [6], [7] 
токсичное вещество; ядовитое вещество 
[2], [4], [6]

5.4.3 пестицид
Речовина (суміш речовин чи розчин) хімічно
го чи біологічного походження, яку викорис-

еn
ги

pesticide [2], [4], [6], [7] 
пестицид [2], [4], [6]
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товують для боротьби з організмами, які 
шкодять оброблюваним сільськогосподарсь
ким культурам і (або) запасам сільськогоспо
дарських продуктів (інсектициди, акарициди, 
зооциди тощо), для знищення небажаної 
рослинності (гербіциди), збудників хвороб 
і переносників захворювань рослин і тварин 
(фунгіциди, нематоциди тощо), а також для 
регулювання розвитку організмів 
(див. також ДСТУ 3180)

5.4.4 активна речовина пестициду
Біологічно активна частина пестициду, наяв
на в препаративній формі 
(ДСТУ 3180)

еn
ги

active pesticide substance [2], [4], [6], [7] 
активное вещество пестицида [2], [4], [6]

6.1 ідентифікування небезпечного вантажу
Позначання небезпечного вантажу серійним 
номером ООН і транспортною назвою, щоб 
убезпечити його транспортування

еn
ru

identification of dangerous cargo [2], [4], [6], [7] 
идентификация опасного груза [2], [4], [6]

6.2 серійний номер ООН
Чотиризначний цифровий ідентифікаційний 
номер, наданий небезпечному вантажу КЕ 
ООН, та який записують після абревіатури 
«UN»

еn
ги

UN number [2], [4], [6], [7] 
номер ООН серийный [2], [4], [6]

6.3 транспортна назва
Назва небезпечного вантажу, надана КЕ 
ООН

еn
ru

proper shipping name [2], [4], [6], [7] 
транспортное наименование [2], [4], [6]; 
надлежащее отгрузочное наименование 
[2], [4], [6]

6.4 технічна назва
Визнана хімічна чи біологічна назва або на
зва з науково-технічної літератури, яку запи
сують у дужках після транспортної назви (уза
гальненої або не зазначеної конкретно (Н. 3. 
К.)) для ідентифікування небезпечного вантажу

, призначеного для транспортування

еn
ru

technical name [2], [4], [6], [7] 
техническое наименование [2], [4], [6]

6.5 класифікаційний шифр
Умовний числовий код, наданий небезпечно
му вантажу, який характеризує його транс
портну небезпеку

ги классификационный шифр [3]

6.6 транспортний індекс; ТІ
Число, яке застосовують для контролювання 
радіоактивного опромінення і яке надають:
— вантажній одиниці чи вантажному контей
неру, що містить радіоактивний матеріал:
— радіоактивному матеріалу з низькою пито-

8

еn
ги

transport index [2], [4], [6], [7]; TI [2], [4], [6], [7] 
транспортный индекс [2], [4], [6]; ТИ [2], [4], [6]

6 ІДЕНТИФІКУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВАНТАЖУ 
ТА ВИЗНАЧАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ



мою активністю чи об’єкту з поверхневим ра
діоактивним забрудненням, які віднесено до 
першої групи та перевозять без паковання
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6.7 індекс безпеки з критичності; ІБК
Число, визначене для вантажної одиниці чи 
вантажного контейнера, що містить поділь
ний радіоактивний матеріал, яке застосову
ють для контролювання загальної кількості 
радіоактивного матеріалу.

еn

ru

criticality safety index [2], [4], [6], [7]; CSI [2], 
[4], [6], [7]
индекс безопасности по критичности [2], [4], 
[6]; ИБК [2], [4], [6]

7.1 критична температура
Температура нагрівання, вище якої речови
на не може перебувати в рідкому стані

еn
ru

critical temperature [2], [4], [6], [7] 
критическая температура [2], [4], [6]

7.2 температура спалаху
Найнижча температура конденсованої речо
вини, за якої за певних умов випробовуван
ня над її поверхнею утворюється пара, здат
на спалахувати в повітрі від джерела запа
лювання, але швидкість утворювання пари 
недостатня для підтримування потрібного 
горіння
(див. також ДСТУ 3855)

еn
ru

flash point [2], [4], [6], [7] 
температура вспышки [2], [4], [6]

7.3 нижня [верхня] концентраційна межа 
поширювання полум’я
Мінімальний [максимальний] вміст горючої 
речовини в однорідній суміші з окиснюваль
ним середовищем, наявність якого сприяє 
поширюванню полум’я по суміші на будь-яку 
відстань від джерела запалювання 
(ДСТУ 3855)

ги нижний [верхний] концентрационный пре
дел распространения пламени [2], [3], [5]

7.4 температура самопришвидшуваного 
розкладання
Найнижча температура, за якої може відбу
ватися самопришвидшуване розкладання 
речовини під час її транспортування

еn

ги

self-accelerating decomposition temperature 
[2], [4], [6], [7]
температура самоускоряющегося разложе
ния [2], [4], [6]

7.5 аварійна температура
Температура небезпечного вантажу, за якої 
потрібно вжити аварійних заходів, якщо втра
чено можливість регулювати температуру

еn
ru

emergency temperature [2], [4], [6], [7] 
аварийная температура [2], [4], [6]

7.6 контрольна температура
Максимальна температура, за якої можна 
транспортувати небезпечний вантаж протя
гом тривалого часу.

еn
ги

control temperature [2], [4], [6], [7] 
контрольная температура [2], [4], [6]

9
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8 ВАНТАЖНІ ОДИНИЦІ

8.1 Загальні поняття

8.1.1 вантажна одиниця
Будь-яке паковання (зокрема паковання ра
діоактивного матеріалу) чи будь-який транс
портний пакет

еn
ru

cargo unit [7] 
грузовая единица [3]

8.1.2 паковання (небезпечного вантажу)
Засіб чи комплекс засобів (тара, крупногаба
ритна тара або контейнер середньої вантаж
ності для масових вантажів, зокрема закупо
рювальні засоби), що забезпечує захист не- 
безпечного вантажу від пошкоджень і втрат, 
навколишнє середовище від забруднення, 
а також забезпечує процес обігу продукції 
(див. також ДСТУ 2887)

еn
ru

package (of dangerous goods) [2], [4], [6], [7] 
упаковка (опасного груза) [2], [4], [6]

8.1.3 транспортний пакет
Укрупнена вантажна одиниця, сформована з 
декількох паковань з використанням засобів 
пакетування

еn
ги

overpack [2], [4], [6], [7] 
транспортный пакет [2], [4], [6]

8.1.4 група паковання (небезпечного вантажу)
Показник, який характеризує ступінь небез
пеки небезпечних вантажів, віднесених до 
класів 3, 4, 6, 8, 9 або підкласу 5.1.
П р и м ітка . Установлено такі групи паковання:
—  група паковання І —  речовини, м атер іал и  й вироби  
з високим ступенем небезпеки;
— група паковання II — речовини, матеріали й вироби  
із середнім ступенем небезпеки;
—  група паковання III — речовини, матеріали й вироби 
з низьким ступенем небезпеки

еn

ru

packing group (of dangerous cargo) [2], [4], 
[6], [7], [8]
группа упаковки (опасного груза) [2], [4], [6]

8.1.5 метод пакування
Спосіб пакування конкретного небезпечного 
вантажу із зазначанням застосовуваної внут
рішньої тари, проміжної тари та транспорт
ної тари й обмежень щодо місткості небез
печного вантажу

еn
ru

packaging instruction [2], [4], [6], [7] 
метод упаковки [2], [4], [6]

8.2.1 паковання для радіоактивного матеріалу
Пакувальний комплект з радіоактивним вмістом 
у придатному для перевезення вигляді.
П р и м ітка . Правилами МАГАТЕ встановлено такі типи па
ковання:
—  звільнене паковання;
—  промислове паковання типу 1 (тип ІР -1);
—  промислове паковання типу 2 (тип ІР-2);
—  промислове паковання типу 3 (тип ІР-3);
—  паковання типу А;
—  паковання типу В (U);
—  паковання типу В (М);
—  паковання типу С

10

еn
ru

еn

package of radioactive material [2], [4], [6], [7] 
упаковка радиоактивного материала [2], [4], [6]

packaging for radioactive material [2], [4], [6], [7]

8.2 Паковання та тара для радіоактивного матеріалу



8.2.2 тара для радіоактивного матеріалу 
пакувальний комплект для радіоактивно
го матеріалу
Сукупність елементів, необхідних для розміщен
ня та утримування радіоактивного матеріалу
Примітка. Тара для радіоактивного матеріалу, зокрема, 
може мати одну або декілька приймальних посудин, ма
теріали-поглиначі, дистанціювальні конструкції, засоби 
захисту від випромінення, експлуатаційне устатковання 
для заповнювання, спорожнювання, вентилювання та ски
дання тиску, пристрої для охолоджування, амортизації 
механічних ударів, обробляння вантажу й закріплювання, 
теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, що становлять 
одне ціле з пакованням

ru
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тара для радиоактивного материала [2], [4], 
[6]; упаковочный комплект для радиоактив
ного материала [2], [4], [6]

8.2.3 радіоактивний вміст
Радіоактивний матеріал разом з будь-якими 
радіоактивно забрудненими або зактивовани
ми твердими речовинами, рідиною та газами, 
що містяться в пакувальному комплекті

еn
ru

radioactive contents [2], [4], [6], [7] 
радиоактивное содержимое [2], [4], [6]

8.3 Види, типи та кодування тари

8.3.1 тара
Основний елемент паковання, що є виробом 
для розміщення продукції 
(ДСТУ 2890)

еn
ru

packaging [2], [4], [6], [7] 
тара [2], [4], [6]

8.3.2 вид тари
Класифікаційна одиниця, що визначає тару 
за формою 
(ДСТУ 2890)

еn
ru

kind of packaging [2], [4], [6], [7] 
вид тары [2], [4], [6]

8.3.3 код тари
Умовна познака тари для транспортування 
небезпечних вантажів, встановлена КЕ ООН

еn
ru

code of packaging [2], [4], [6], [7] 
код тары [2], [4], [6]

8.3.4 тип тари
Класифікаційна одиниця, що визначає тару 
за матеріалом та конструкцією 
(ДСТУ 2890)

еn
ги

type of packaging [2], [4], [6], [7] 
тип тары [2], [4], [6]

8.3.5 тип конструкції тари
Ознака, яка характеризує тару за конструк
цією, розмірами, матеріалом і його товщи
ною, технологією виготовляння, пристроями 
для наповнювання й спорожнювання (якщо 
такі є), а також за способом обробляння 
поверхні.
Примітка. До одного типу конструкції належить тара, що 
має незначні відмінності за висотою

еn
ги

packaging design type [2], [4], [6], [7] 
тип конструкции тары [2], [4], [6]

8.3.6 щільна тара
Тара, конструкція якої забезпечує непро
никність твердих су х и х  речовин, зокрема 
твердих матеріалів, які подрібнюються під 
час транспортування

еn
ги

sift-proof packaging [2], [4], [6], [7] 
плотная тара [2], [4], [6]

11
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8.3.7 проміжна тара
Тара, яку розмішують між внутрішньою та
рою або виробами і транспортною тарою

еn
ги

intermediate packaging [2], [4], [6], [7] 
промежуточная тара [2], [4], [6]

8.3.8 аерозольний розпорошувач
Тара одноразового використання, яка містить 
газ з рідиною, пастою, порошком, або без 
них, та оснащена пристроєм для розпорошу
вання цього вмісту

еn
ru

aerosol dispenser [2], [4], [6], [7] 
аэрозольный распылитель [2], [4], [6]

8.3.9 вкладень
Окремий елемент, вкладений у тару або па- 
ковання (який не є їх невід’ємною частиною) 
для запобігання втрати продукції через 
нещільність тари або для захисту тари від 
шкідливого впливу продукції

еn
ru

liner [2], [4], [6], [7] 
вкладыш [2], [4], [6]

8.4 Транспортна тара та її складові частини

8.4.1 [транспортна тара] [пакувальний 
комплект]
Тара, яка утворює самостійну транспортну
одиницю
(ДСТУ 2890)

еn
ги

transport packaging [2], [4], [6], [7] 
транспортная тара [2], [4], [6]; упаковочный 
комплект [[2], [4], [6]

8.4.2 посудина під тиском
Транспортна тара для газів, які транспорту
ють під тиском.
П р и м ітка . Посудиною під тиском вважають: балон, бара
бан під тиском чи закриту кріогенну посудину або декіль
ка з ’єднаних балонів

еn
ru

pressure receptacle [2], [4], [6], [7] 
сосуд под давлением [2], [4], [6]

8.4.3 барабан під тиском
Зварна переносна посудина під тиском об’є
мом води понад 0,15 м3 (150 л), але не 
більше ніж 1 м3 (1000 л)

еn
ги

pressure drum [2], [4], [6], [7] 
барабан под давлением [2], [4], [6]

8.4.4 балон
Транспортна тара з к о р п у с о м , щ о  має фop
му краплі, сфери або циліндра зі сферичним 
дном, вузькою горловиною та об’ємом води 
не більше ніж 0,15 м3 (150 л)
(див. також ДСТУ 2890)

еn
ги

cylinder [2], [4], [6], [7] 
баллон [2], [4], [6]

8.4.5 кріогенна посудина
Транспортна тара з теплоізоляцією для 
транспортування охолоджених скраплених 
газів об’ємом за водою не більше ніж 1 м3 
(1000 л)

еn
ru

cryogenic receptacle [2], [4], [6], [7] 
криогенный сосуд [2], [4], [6]

8.4.6 аварійна тара
Транспортна тара спеціальної призначеності. 
в яку поміщають пошкоджені, дефектні пако
вання з небезпечним вантажем або пакован
ня, які не відповідають встановленим вимо-

12

еn
ги

salvage packaging [2], [4], [6], [7] 
аварийная тара [2], [4], [6]



гам, або залишки чи відходи небезпечних 
вантажів для подальшого їхнього транспор
тування для рекуперації або вилучання 
вмісту
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8.4.7 багатообігова тара
Транспортна тара, показники міцності якої 
розраховано на багаторазове її використання 
(див. також ДСТУ 2890)

еn
ги

re-used packaging [2], [4], [6], [7] 
многооборотная тара [2], [4], [6]

8.4.8 легка металева тара
Транспортна тара з к о р п у с о м , щ о  має попе
речний переріз круглої, еліптичної, багатокут
ної форми, виготовлена з металу, з товщи- 
ною стінки менше ніж 0,5 мм (наприклад, 
з листового олова), а також із звуженим або 
розширеним корпусом, з плоским або випук
лим дном, з одним або декількома отворами, 
яка не підпадає під визначення барабан чи 
каністра

еn
ru

light-gauge metal packaging [2] 
легкая металлическая тара [2]

8.4.9 барабан
Транспортна тара з гладким чи гофрованим 
корпусом циліндричної форми, без обручів 
чи зигів для кочення, з гладким чи гофрова
ним, плоским чи опуклим дном, що виготов
лена з металу, картону, пластмаси, фанери 
або інших придатних матеріалів 
(див. також ДСТУ 2890).
Прим ітка. Це визначення охоплює також тару інших форм, 
наприклад, тару із звуженим або розш иреним корпусом. 
Дерев'яні бочки до цього визначення не входить

еn
ги

drum [1], [2], [3] 
барабан [2], [3]

8.4.10 каністра
Транспортна тара з металевим чи пластма
совим корпусом, що має поперечний переріз 
форми прямокутника або багатокутника, з 
пристосованням для перенесення, зливною 
горловиною та накривкою із затвором 
(див. також ДСТУ 2890)

еn
ги

can [1], [2], [3] 
канистра [2], [3]

8.4.11 крупногабаритна тара
Транспортна тара об’ємом не більше ніж 3 м3. 
призначена для розміщування у ній незапа
кованих виробів або внутрішньої тари з про
дукцією та механізованого перевантажуван
ня, маса брутто якої перевищує 400 кг 
(див. також ДСТУ 2890)

еn
ru

large packaging [2], [4], [6], [7] 
крупногабаритная тара [2], [4], [6]

8.4.12 складена тара
Транспортна тара, сконструйована таким 
чином, що разом з розміщеною в н і й  
внутрішньою посудиною утворює єдиний виріб, який

еn
ги

composite packaging [2], [4], [6], [7] 
составная тара [2], [4], [6]
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є неподільною одиницею, яку наповнюють, 
зберігають, перевозять й спорожняють як 
єдине ціле.
П р и м ітка . Внутрішні складники складеної тари потрібно 
визначати як внутрішню посудину

8.4.13 внутрішня посудина
Елемент складеної тари для розміщування 
в ньому продукції

еn
ru

inner receptacle [2], [4], [6], [7] 
внутренний сосуд [2], [4], [6]

8.4.14 комбіноване паковання
Транспортна тара, що містить одну чи декіль
ка одиниць внутрішньої тари із продукцією 
та. за необхідності, проміжну тару і допоміжні 
пакувальні засоби.
П р и м ітка . Для визначання внутрішніх складників комбіно
ваного паковання слід вживати термін внутрішня т ара

еn
ru

combination packaging [2], [4], [6], [7] 
комбинированная упаковка [2], [4], [6]

8.4.15 внутрішня тара
Елемент комбінованого паковання, призна
чений для розміщення в ньому продукції

еn
ru

inner packaging [2], [4], [6], [7] 
внутренняя тара [2], [4], [6]

8.4.16 максимальна маса нетто
Максимальна маса продукції в транспортній 
тарі або максимальна загальна маса внутріш
ньої тари та її вмісту, виражена в кілограмах.

еn
ru

maximum net mass [2], [4], [6], [7] 
масса нетто максимальная [2], [4], [6]

8.5.1 контейнер середньої вантажності для 
масових вантажів; КСВМВ
Жорстка або м’яка переносна транспортна 
тара, призначена для масових вантажів та 
сконструйована для механізованих вантаж
них операцій, яка витримує встановлені ви
пробовування та навантагу, що виникають 
під час транспортування, місткість якої обме
жена залежно від ступеня небезпеки небез
печного вантажу та його фізичного стану
П р и м ітка  1. Масовий вантаж  —  вантаж  який заван таж у
ють безпосеред ньо у КС В М В  наливанням  (р ідини) або  
насипанням під тиском чи самопливом (тверді речовини). 
П р и м ітка  2. М істкість КС ВМ В не повинна перевищ увати:
—  3 м3 (3 000  л) для радіоактивних матеріалів; твердих  
речовин і рідин групи паковання II або III; для твердих  
речовин групи паковання І, якщо застосовують металеві 
КСВМВ;
-  1,5 м3 (1500 л) для твердих речовин групи паковання І, 
коли застосовують м'які, жорсткі пластм асові, складені, 
картонні або дерев'яні КСВМ В

еn

ru

intermediate bulk container [2], [4], [6], [7]; 
IBC [2], [4], [6], [7]
контейнер средней грузоподъемности для 
массовых грузов [2], [4], [5], [6]; КСГМГ [2], 
[4], [6]

8.5.2 дерев’яний контейнер середньої ван
тажності для масових вантажів; дерев’я
ний КСВМВ
КСВМВ з жорстким або розбірним дерев’я
ним корпусом із внутрішнім вкладнем (але
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еn

ru

wooden intermediate bulk container [2], [4], 
[6], [7]; wooden IBC [2], [4], [6], [7] 
деревянный контейнер средней грузоподъем
ности для массовых грузов [2], [4], [6]; де
ревянный КСГМГ [2], [4], [6]

8.5 Терміни щодо видів контейнерів середньої вантажності 
для масових вантажів та їх устатковання



без в н у т р і ш н ь о ї  тари) і відповідним експлуа
таційним устаткованням та конструкційним 
устаткованням

ДСТУ 4500-1:2008

8.5.3 жорсткий пластмасовий контейнер 
середньої вантажності для масових ван
тажів; жорсткий пластмасовий КСВМВ
КСВМВ з жорстким пластмасовим корпусом, 
який може бути оснащено конструкційним 
устаткованням та відповідним експлуатацій
ним устаткованням

еn

ru

rigid plastics intermediate bulk container; rigid 
plastics IBC [2], [4], [6], [7] 
жесткий пластмассовый контейнер средней 
грузоподъемности для массовых грузов [2], 
[4], [6]; жесткий пластмассовый КСГМГ [2], 
[4], [6]

8.5.4 картонний контейнер середньої ван
тажності для масових вантажів; картонний 
КСВМВ
КСВМВ з картонним корпусом, зі знімними 
верхньою та нижньою накривками або без 
них, який може бути оснащений конструкцій
ним устаткованням та відповідним експлуа
таційним устаткованням. а також внутрішнім 
вкладнем (але без внутрішньої тари)

еn

ru

fibreboard intermediate bulk container [2], [4], 
[6], [7]; fibreboard IBC [2], [4], [6], [7] 
картонный контейнер средней грузоподъем
ности для массовых грузов [2], [4], [6]; кар
тонный КСГМГ [2], [4], [6]

8.5.5 металевий контейнер середньої ван
тажності для масових вантажів; метале
вий КСВМВ
КСВМВ з металевим к о р п у с о м  з  відповідним 
експлуатаційним устаткованням і конструк
ційним устаткованням

еn

ru

metal intermediate bulk container [2], [4], [6], 
[7]; metal IBC [2], [4], [6], [7] 
металлический контейнер средней грузо
подъемности для массовых грузов [2], [4], 
[6]; металлический КСГМГ [2], [4], [6]

8.5.6 захищений металевий контейнер се
редньої вантажності для масових ван
тажів; захищений металевий КСВМВ
Металевий КСВМВ з додатковою багатошаро
вою конструкцією (типу «сендвіч»), або кон
струкцією з подвійними стінками, або карка
сом у вигляді металевої гратчастої тари для 
запобігання пошкодженню внаслідок удару

еn

ги

protected metal intermediate bulk container 
[2], [4], [6], [7], protected metal IBC [2], [4], [6], [7] 
металлический защищенный контейнер 
средней грузоподъемности для массовых 
грузов [2], [4], [6], [7]; металлический защи
щенный КСГМГ [2], [4], [6]

8.5.7 м’який контейнер середньої вантаж
ності для масових вантажів; м’який 
КСВМВ
КСВМВ з корпусом, виготовленим із полімер
ної плівки, тканих чи з інших м’яких матеріа
лів або з їхньої комбінації, та, за необхід
ності, — з внутрішнім покривом або вклад
нем, а також з відповідним експлуатаційним 
устаткованням і вантажозахоплювальними 
пристроями

еn

ru

flexible intermediate bulk container [2], [4], [6], 
[7]; flexible IBC [2], [4], [6], [7] 
мягкий контейнер средней грузоподъемно
сти для массовых грузов [2], [4], [6], [7]; 
мягкий КСГМГ [2], [4], [6]

8.5.8 складений контейнер середньої ван
тажності для масових вантажів; складе
ний КСВМВ
КСВМВ з конструкційним устаткованням 
у вигляді жорсткої зовнішньої оболонки, в яку

еn

ru

composite intermediate bulk container [2], [4], 
[6], [7]; composite IBC [2], [4], [6], [7] 
составной контейнер средней грузоподъем
ности для массовых грузов [2], [4], [6]; со
ставной КСГМГ [2], [4], [6]
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поміщено пластмасову внутрішню посудину 
разом з експлуатаційним та іншим конструк
ційним устаткованням, виготовлений таким 
чином, що в зібраному вигляді внутрішня 
посудина і зовнішня оболонка становлять 
єдиний збірний виріб, який наповнюють, збе
рігають, перевозять або спорожнюють як 
єдине ціле.
П р и м ітка . Ж орстка внутрішня посудина —  тара, що збе
рігає свою загальну ф орму в порожньому стані без заку
порювальних засобів і без підтримки зовнішньої оболон
ки та виготовлена з пластмаси, ґуми чи інших полімерних 
матеріалів. Будь-яку внутрішню посудину, що не є «жор
сткою», вважають «м'якою»

8.5.9 корпус контейнера середньої вантаж
ності для масових вантажів; корпус 
КСВМВ
Посудина з отворами та їх закупорювальними 
засобами без експлуатаційного устатковання.
П рим ітка. Термін застосовують для всіх типів КСВМВ, крім 
складених КСВМ В

еn

ги

intermediate bulk container's body; IBC’s 
body [2], [4], [6], [7]
корпус контейнера средней грузоподъем
ности для массовых грузов [2], [4], [6]; кор
пус КСГМГ [2], [4], [6]

8.5.10 експлуатаційне устатковання кон
тейнера середньої вантажності для масо
вих вантажів; експлуатаційне устаткован
ня КСВМВ; сервісне устатковання КСВМВ
Пристрої для наповнювання і спорожнюван
ня КСВМВ, а також, залежно від типу КСВМВ, 
контрольно-вимірювальні прилади, запобіж
ні, нагрівальні, теплоізоляційні пристрої й 
пристрої, призначені для скидання тиску чи 
вентилювання

еn

ги

service equipment of intermediate bulk con
tainer; IBC’s service equipment [2], [4], [6], [7] 
эксплуатационное оборудование контейне
ра средней грузоподъемности для массо
вых грузов [2], [4], [6]; эксплуатационное 
оборудование КСГМГ [2], [4], [6]; сервисное 
оборудование КСГМГ [2], [4], [6]

8.5.11 конструкційне устатковання контей
нера середньої вантажності для масових 
вантажів; конструкційне устатковання 
КСВМВ
Підсилювальні, скріплювальні, вантажоза- 
хоплювальні, захисні чи стабілізувальні еле
менти к о р п у с у , зокрема піддон ( о с н о в у ), якщо 
його використовують.
П рим ітка. Термін застосовують для всіх типів КСВМВ, крім 
м’яких КС ВМ В

еn

ги

structural equipment of intermediate bulk con
tainer [2], [4], [6], [7]; IBC's structural equip
ment [2], [4], [6], [7]
конструкционное оборудование контейне
ра средней грузоподъемности для массо
вых грузов [2], [4], [6]; конструкционное 
оборудование КСГМГ [2], [4], [6]

8.5.12 максимально допустима маса брут
то контейнера середньої вантажності для 
масових вантажів
Маса КСВМВ з експлуатаційним і конструк
ційним устаткованням та з максимальною 
масою завантаженої продукції.
П рим ітка. Термін застосовують для всіх типів KCBMB, крім 
м'яких

еn

ru

maximum permissible gross mass of interme
diate bulk container [2], [4], [6], [7] 
максимально допустимая масса брутто 
контейнера средней грузоподъемности для 
массовых грузов [2], [4], [6]

8.5.13 вантажозаоплювальний пристрій 
(м’якого КСВМВ)
Прикріплена до корпуса КСВМВ або утворе- 
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еn
ru

handing device of (flexible IBC) [2], [4], [6], [7] 
грузозахватное устройство (мягкого 
КСГМГ) [2], [4], [6]
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петля, вушко, скоба чи рама

ДСТУ 4500-1:2008

8.5.14 максимально допустима заванта
женість (м’якого КСВМВ)
Максимальна маса продукції, на яку розра
ховано КСВМВ, і яка дозволена для переве
зення в ньому.

еn

ru

maximum permissible load of (flexible IBC) 
[2], [4], [6], [7]
максимально допустимая загрузка (мягко
го КСГМГ) [2], [4], [6]

9.1 Контейнер та його види

9.1.1 контейнер
Одиниця транспортного устатковання для 
багаторазового застосування з незмінними 
характеристиками, з пристосованнями, які 
полегшують закріплювання та перевантажу
вання з одного перевізного засобу на інший 
та спеціально сконструйована для зручності 
завантажування, вивантажування та полег
шування перевезення вантажів одним або 
кількома видами транспорту без їх проміжно
го перевантажування

еn
ru

container [2], [4], [6], [7] 
контейнер [2], [4], [6]

9.1.2 вантажний контейнер; великий кон
тейнер
Контейнер, площа основи якого між чотирма 
зовнішніми нижніми кутами становить не 
менше 14 м2 (чи 7 м2 за наявності верхніх 
кутових фітингів) і допущений до експлуатації 
компетентним органом

еn

ru

freight container [2], [4], [6], [7]; large con
tainer [2], [4], [6], [7]
грузовой контейнер [2], [4], [5], [6]; большой 
контейнер [2], [4], [5], [6]

9.1.3 закритий контейнер
Контейнер із суцільною оболонкою, що має 
жорсткий дах, жорсткі бічні й торцеві стінки 
та настил основи.
Примітка. Цей термін охоплює контейнер з дахом, який 
можна відкрити і закрити під мас транспортування

еn
ги

closed container [2], [4], [6], [7] 
закрытый контейнер [2], [4], [6]

9.1.4 відкритий контейнер
Контейнер без даху або контейнер на базі 
платформи

еn
ги

open container [2], [4], [6], [7] 
открытый контейнер [2], [4], [6]

9.1.5 накритий контейнер
Відкритий контейнер, оснащений для захисту 
вантажу нежорстким покривом

ru крытый контейнер [2], [4], [6]

9.1.6 багатоелементний газовий контей
нер; БЕГК
Контейнер, елементи якого з’єднані між со
бою колектором і встановлені у раму.
Примітка. Елементами БЕГК вважають: балони, трубки, ба
рабани під тиском і декілька з’єднаних балонів, а також цис
терни для перевезення газів місткістю понад 0,45 м3 (450 л)

еn

ru

multiple-element gas container [2], [4]; MEGC 
[2], [4]
многоэлементный газовый контейнер; 
МЭГК [2], [4], [6]
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9.2 Терміни щодо цистерн, їх видів та устатковання
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9.1.7 знімний кузов
Контейнер, призначений лише для переве
зення на залізничній платформі або дорож
ньому транспортному засобі та на ролкерних 
суднах, де він не підлягає штабелюванню 
і. який вивантажують з транспортного засо
бу на власні опори за допомогою устаткован
ня транспортного засобу, та який можна зно
ву завантажувати на транспортний засіб

еn
ru

swap body [2] 
съемный кузов [2]

9.1.8 контейнер-цистерна
Контейнер, місткістю понад 0,45 м3 (450 л), 
який складається з корпуса й елементів 
устатковання, зокрема, з тими, що забезпе
чують можливість його переміщування без 
значної зміни положення, та який призначе
но для транспортування газів, рідин, порош
коподібних чи згранульованих речовин

еn
ru

tank-container [2], [4], [7] 
контейнер-цистерна [2], [4], [6]

9.2.1 цистерна
К о р п у с  цистерни з експлуатаційним й конст
рукційним устаткованням 
(див. також ДСТУ 2890).
П р и м ітка . Коли термін цистерна вживають окремо, то він 
означає контейнер-цистерну, переносну цистерну, знімну 
цистерну чи вбудовану цистерну, зокрема цистерни, щ о є 
елементами транспортних засобів-батарей чи багатоеле
ментних газових контейнерів

еn
ru

tank [2], [4], [7] 
цистерна [2], [4], [6]

9.2.2 корпус цистерни
Резервуар із отворами та їхніми запірними 
пристроями без експлуатаційного устаткован
ня та зовнішнього конструкційного устаткован
ня. призначений для перевезення речовин

еn
ru

tank body [2], [4], [7] 
корпус цистерны [2], [4], [6]

9.2.3 експлуатаційне устатковання цистер
ни; сервісне устатковання цистерни
Контрольно-вимірювальні прилади, пристрої 
для наповнювання й розвантажування, вида
ляння пари та газів, запобіжні пристрої, 
а також пристрої для нагрівання, охолоджу
вання чи термоізолювання, встановлені на 
к о р п у с і  цистерни чи вбудовані в нього

еn
ru

service equipment of tank [2], [4], [7] 
эксплуатационное оборудование цистерны 
[2], [4], [6]; сервисное оборудование цис
терны [2], [4], [6]

9.2.4 конструкційне устатковання цистерни
Підсилювальні, кріпильні, захисні і стабілізу
вальні зовнішні елементи корпуса цистерни

еn
ru

construction equipment of tank [2], [4], [6], [7] 
конструкционное оборудование цистерны 
[2], [4], [6]

9.2.5 вбудована цистерна
Цистерна місткістю понад 1 м3 (1000 л), ста
ціонарно встановлена на транспортному за
собі, чи цистерна, що є невід’ємною части
ною рами такого транспортного засобу
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еn
ru

fixed tank [2] 
встроенная цистерна [2]



9.2.6 знімна цистерна
Будь-яка переносна цистерна, контейнер- 
цистерна або елемент транспортного засобу- 
батареї чи багатоелементного газового кон
тейнера місткістю понад 0,45 м3 (450 л), що 
не призначений для перевезення небезпеч
них вантажів без перевантажування та який 
зазвичай підлягає оброблянню тільки в по
рожньому стані

еn
ru

ДСТУ 4500-1:2008

demountable tank [2] 
съемная цистерна [2]

9.2.7 вакуумна цистерна для відходів
Будь-яка вбудована цистерна, знімна цистер
на, знімний кузов або контейнер-цистерна, 
яка призначена для перевезення небезпеч
них відходів і має особливу конструкцію та 
(або) устатковання для полегшення заванта
жування й вивантажування відходів

еn
ги

vacuum-operated waste tank [2] 
вакуумная цистерна для отходов [2]

9.2.8 переносна цистерна
Цистерна, місткістю понад 0,45 м3 (450 л), 
призначена для завантажування та виванта
жування небезпечних вантажів без вилучан
ня конструкційного устатковання, обладнана 
пристосованнями для полегшення вантажних 
операцій та її навантажування на перевізний 
засіб, що має стабілізувальні елементи зов
ні корпуса, необхідні для її піднімання в на
повненому стані

еn
ru

portable tank [2], [4], [7] 
переносная цистерна [2], [4], [6]

9.2.9 морська переносна цистерна
Переносна цистерна багаторазового застосу
вання, виготовлена відповідно до вимог для 
контейнерів, які перевантажують у в і д к р и т о м у  

морі, та спеціально сконструйована для пере
везення небезпечних вантажів у напрямку 
морських об’єктів, від них і між ними і допуще
на до експлуатації компетентним органом

еn
ru

offshore bulk container [7] 
морская переносная цистерна [3]

9.3 Транспортний засіб та його види

9.3.1 транспортний засіб
Самохідний або несамохідний технічний 
засіб, призначений для перевезення ван
тажів та (або) людей автомобільними шляха
ми або залізничними коліями

еn
ru

vehicle [2], [4], [7] 
транспортное средство [2], [4], [6]

9.3.2 закритий транспортний засіб
Транспортний засіб з кузовом, який можна 
закривати

еn
ru

closed vehicle [2]
закрытое транспортное средство [2]

9.3.3 відкритий транспортний засіб
Транспортний засіб. платформа якого не має 
надбудови або має тільки бічні борти та зад
ній борт

еn
ru

open vehicle [2]
открытое транспортное средство [2]
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9.3.4 накритий транспортний засіб
Відкритий транспортний засіб, споряджений 
нежорстким покривом для захисту вантажу 
під час його перевезення

ги крытое транспортное средство [2]

9.3.5 транспортний засіб-батарея
Спеціалізований транспортний засіб зі стаціо
нарно встановленим комплектом елементів, 
з’єднаних між собою колектором.
П р им ітка. Елементами транспортного засобу-батареї вва
жають: балони, трубки, декілька з’єднаних балонів (зв’язки 
балонів), барабани під тиском, а також  цистерни для пе
ревезення газів, місткістю понад 0 ,4 5  м3 (450 л), стаціо
нарно встановлені на транспортному засобі

еn
ги

battery-vehicle [2], [4], [7] 
транспортное средство-батарея [2], [4]

9.3.6 автоцистерна
Спеціалізований д о р о ж н і й  транспортний 
засіб, що містить одну чи декілька вбудова
них цистерн і призначений для перевезення 
рідин, газів, або порошкоподібних чи зграну- 
льованих речовин

еn
ru

road tank vehicle [2] 
автоцистерна [2]

9.3.7 вагон-цистерна
Вагон, призначений для перевезення рідин, 
скраплених газів та сипких вантажів 
(ДСТУ 3431).

еn
ru

tank-wagon [2] 
вагон-цистерна [2]

10.1 марковання небезпечного вантажу
Текст, умовні познаки й графічні зображення 
(рисунки, піктограми), що містять відомості 
щодо небезпечного вантажу, вантажної оди
ниці, вантажної транспортної одиниці, які 
необхідні для їх належного транспортування 
і нанесені відповідним чином на продукцію, 
вантажну одиницю, вантажну транспортну 
одиницю

10.2 маркування
Нанесення марковання на вантажні одиниці, 
вантажні транспортні одиниці та(або) про
дукцію
(див. також ДСТУ 2887)

еn
ru

еn
ru

marking of dangerous cargo [2], [4], [6], [7] 
маркировка опасного груза [2], [4], [6]

marking [2], [4], [6], [7] 
маркирование [2], [4], [6]

10.3 транспортне марковання
Марковання, що містить інформацію про 
одержувача, відправника та способи повод
ження із упакованою продукцією під час її 
транспортування 
(див. також ДСТУ2887)

еn
ги

transport marking [2], [4], [6], [7] 
транспортная маркировка [2], [4], [6]

10.4 знак небезпеки
Піктограма, я к у  наносять на вантажні оди- 
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еn
ru

danger label [2], [4], [6], [7] 
знак опасности [2], [4], [6]

10 МАРКУВАННЯ



ниці відповідно до виду(-ів) небезпеки заван
таженого небезпечного вантажу, шо застері
гає про загрозу для людини та довкілля 
(див. також ДСТУ 2887)

ДСТУ 4500-1:2008

10.5 знак-табло небезпеки
Піктограма, розміром 250 х  250 мм, яку на
носять на вантажні транспортні одиниці, і яка 
відповідає знаку небезпеки щодо форми. 
кольору і символа

еn
ru

danger placard [2], [4], [6], [7] 
знак-табло опасности [2], [4], [6]

10.6 ярлик
Виріб заданої форми, розмірів та матеріалу, 
призначений для нанесення марковання, 
який прикріплюють до паковання чи п р о д у к ц і ї  

(див. також ДСТУ2887)

еn
ru

tag [2], [4] 
ярлык [2]

10.7 маніпуляційний знак
Частина транспортного марковання, що по
яснює способи поводження з вантажем 
(див. також ДСТУ2887)

еn
ru

manipulation mark [3]—[6] 
манипуляционный знак [2], [4], [6]

ДОДАТОК А 
(о б о в ’я зко в и й )

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ
автоцистерна 9.3.6

балон 8.4.4

барабан 8.4.9

барабан під тиском 8.4.3

БЕГК 9.1.6

вагон-цистерна 9.3.7

вантаж небезпечний 4.1

ВВР 5.1.4

вид небезпеки 4.8

вид небезпеки вантажу небезпечного 4.8

вид тари 8.3.2

виріб вибуховий 5.1.9

виріб вибуховий пірофорний 5.1.11

відходи 4.3

вкладень 8.3.9

вміст радіоактивний 8.2.3
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BP 5.1.1

газ 4.5

газ-окисник 5.3.1

газ-окиснювач 5.3.1

група паковання 8.1.4

група паковання вантажу небезпечного 8.1.4

детонація 5.1.12

дефлаграція 5.1.13

завантаженість максимально допустима 8.5.14

завантаженість максимально допустима м’якого КСВМВ 8.5.14

засіб-батарея транспортний 9.3.5

засіб перевізний 4.11

засіб транспортний 9.3.1

засіб транспортний відкритий 9.3.3

засіб транспортний закритий 9.3.2

засіб транспортний накритий 9.3.4

знак маніпуляційний 10.7

знак небезпеки 10.4

знак-табло небезпеки 10.5

ІБК 6.7

ідентифікування вантажу небезпечного 6.1

індекс безпеки з критичності 6.7

індекс транспортний 6.6

каністра 8.4.10

код тари 8.3.3

комплект пакувальний 8.4.1

комплект пакувальний для матеріалу радіоактивного 8.2.2

контейнер 9.1.1

контейнер вантажний 9.1.2

контейнер великий 9.1.2

контейнер відкритий 9.1.4

контейнер газовий багатоелементний 9.1.6

контейнер для масових вантажів середньої вантажності 8.5.1

контейнер для масових вантажів середньої вантажності дерев’яний 8.5.2

контейнер для масових вантажів середньої вантажності картонний 8.5.4

контейнер для масових вантажів середньої вантажності металевий 8.5.5

контейнер для масових вантажів середньої вантажності металевий захищений 8.5.6
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контейнер для масових вантажів середньої вантажності м’який 8.5.7

контейнер для масових вантажів середньої вантажності пластмасовий жорсткий 8.5.3

контейнер для масових вантажів середньої вантажності складений 8.5.8
контейнер закритий 9.1.3

контейнер накритий 9.1.5

контейнер-цистерна 9.1.8

корпус контейнера для масових вантажів середньої вантажності 8.5.9

корпус КСВМВ 8.5.9

корпус цистерни 9.2.2

КСВМВ 8.5.1

КСВМВ дерев’яний 8.5.2

КСВМВ картонний 8.5.4

КСВМВ металевий 8.5.5

КСВМВ металевий захищений 8.5.6

КСВМВ м’який 8.5.7

КСВМВ пластмасовий жорсткий 8.5.3

КСВМВ складений 8.5.8

кузов знімний 9.1.7

марковання вантажу небезпечного 10.1

марковання транспортне 10.3

маркування 10.2

маса брутто контейнера для масових вантажів середньої вантажності 
максимально допустима

8.5.12

маса нетто максимальна 8.4.16

матеріал радіоактивний 5.2.1

матеріал радіоактивний з низькою здатністю до розсіювання 5.2.3

матеріал радіоактивний з низькою питомою активністю 5.2.5

матеріал радіоактивний з НПА 5.2.5

матеріал радіоактивний особливого виду 5.2.4

матеріал радіоактивний подільний 5.2.2

межа поширювання полум’я верхня концентраційна 7.3

межа поширювання полум’я нижня концентраційна 7.3

метод пакування 8.1.5

назва технічна 6.4

назва транспортна 6.3

небезпека транспортна 4.7

небезпека транспортна вантажу небезпечного 4.7

номер ООН серійний 6.2
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об’єкт із поверхневим радіоактивним забрудником 5.2.6

одиниця вантажна 8.1.1

одиниця вантажна транспортна 4.10

операції вантажні 4.12

ОПРЗ 5.2.6

орган компетентний 4.14

пакет транспортний 8.1.3

паковання 8.1.2

паковання для матеріалу радіоактивного 8.2.1

паковання вантажу небезпечного 8.1.2

паковання комбіноване 8.4.14

ПВР 5.1.3

пероксид органічний 5.3.7

пестицид 5.4.3

посудина внутрішня 8.4.13

посудина кріогенна 8.4.5

посудина під тиском 8.4.2

пристрій вантажозахоплювальний 8.5.13

пристрій вантажозахоплювальний м’якого КСВМВ 8.5.13

речовина вибухова 5.1.1

речовина вибухова бризантна 5.1.8

речовина вибухова вторинна 5.1.4

речовина вибухова десенсибілізована 5.1.2

речовина вибухова детонувальна 5.1.7

речовина вибухова дефлагрувальна 5.1.5

речовина вибухова ініціювальна 5.1.3

речовина вибухова метальна 5.1.6

речовина вибухова первинна 5.1.3

речовина інфекційна 5.4.1

речовина легкозаймиста тверда 5.3.3

речовина отруйна 5.4.2

речовина пестициду активна 5.4.4

речовина піротехнічна 5.1.10

речовина пірофорна 5.3.5

речовина самонагрівна 5.3.6

речовина самореактивна 5.3.4

речовина тверда 4.6
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речовина токсична 5.4.2
рідина 4.4
рідина легкозаймиста 5.3.2
розпорошувач аерозольний 8.3.8
тара 8.3.1
тара аварійна 8.4.6

тара багатообігова 8.4.7

тара внутрішня 8.4.15

тара для матеріалу радіоактивного 8.2.2

тара крупногабаритна 8.4.11

тара металева легка 8.4.8

тара проміжна 8.3.7

тара складена 8.4.12

тара транспортна 8.4.1

тара щільна 8.3.6

температура аварійна 7.5

температура контрольна 7.6

температура критична 7.1

температура самопришвидшуваного розкладання 7.4

температура спалаху 7.2

ТІ 6.6

тип конструкції тари 8.3.5

тип тари 8.3.4

транспортування 4.9

транспортування вантажу небезпечного 4.9

устатковання контейнера для масових вантажів середньої вантажності 8.5.10
експлуатаційне

устатковання контейнера для масових вантажів середньої вантажності 8.5.11
конструкційне

устатковання КСВМВ експлуатаційне 8.5.10

устатковання КСВМВ конструкційне 8.5.11

устатковання КСВМВ сервісне 8.5.10

устатковання цистерни експлуатаційне 9.2.3

устатковання цистерни конструкційне 9.2.4

устатковання цистерни сервісне 9.2.3

учасник транспортування 4.13

цистерна 9.2.1

цистерна вакуумна для відходів 9.2.7
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цистерна вбудована 9.2.5

цистерна знімна 9.2.6

цистерна переносна 9.2.8

цистерна переносна морська 9.2.9

шифр класифікаційний 6.5

ярлик 10.6

active pesticide substance 5.4.4

aerosol dispenser 8.3.8

battery-vehicle 9.3.5

can 8.4.10

cargo’s operations 4.12

cargo transport unit 4.10

cargo unit 8.1.1

closed container 9.1.3

closed vehicle 9.3.2

code of packaging 8.3.3

combination packaging 8.4.14

competent Authority 4.14

composite intermediate bulk container 8.5.8

composite IBC 8.5.8

composite packaging 8.4.12

construction equipment of tank 9.2.4

container 9.1.1

control temperature 7.6

conveyance 4.11

critical temperature 7.1

criticality safety index 6.7

cryogenic receptacle 8.4.5

CSI 6.7

cylinder 8.4.4
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danger label 10.4

danger placard 10.5

dangerous cargo 4.1

demountable tank 9.2.6

detonation 5.1.12

deflargation 5.1.13

drum 8.4.9

emergency temperature 7.5

explosive article 5.1.9

explosive article pyrophoric 5.1.11

explosive substance 5.1.1

explosive substance blasting 5.1.8

explosive substance deflagrating 5.1.5

explosive substance desensitized 5.1.2

explosive substance detonating 5.1.7

explosive substance primary 5.1.3

explosive substance propellant 5.1.6

fibreboard intermediate bulk container 8.5.4

fibreboard IBC 8.5.4

fissile radioactive material 5.2.2

fixed tank 9.2.5

flammable liquid 5.3.2

flammable solid substance 5.3.3

flash point 7.2

flexible intermediate bulk container 8.5.7

flexible IBC 8.5.7

freight container 9.1.2

handing device 8.5.13

handing device of flexible IBC 8.5.13

gas 4.5

IBC 8.5.1

IBC’s body 8.5.9

IBC’s service equipment 8.5.10

IBC’s structural equipment 8.5.11

identification of dangerous cargo 6.1

infectious substance 5.4.1

inner packaging 8.4.15
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inner receptacle 8.4.13

intermediate bulk container 8.5.1

intermediate bulk container body 8.5.9

intermediate packaging 8.3.7

kind of hazard 4.8

kind (of dangerous cargo) hazard 4.8

kind of packaging 8.3.2

large container 9.1.2

large packaging 8.4.11

light-gauge metal packaging 8.4.8

liner 8.3.9

liquid 4.4

low dispersible radioactive material 5.2.3

low specific activity radioactive material 5.2.5

LSA radioactive material 5.2.5

manipulation mark 10.7

marking of dangerous cargo 10.1

marking 10.2

maximum net mass 8.4.16

maximum permissible gross mass of intermediate bulk container 8.5.12

maximum permissible load 8.5.14

maximum permissible load of flexible IBC 8.5.14

MEGC 9.1.6

metal intermediate bulk container 8.5.5

metal IBC 8.5.5

multiple-element gas container 9.1.6

offshore bulk container 9.2.9

open container 9.1.4

open vehicle 9.3.3

organic peroxide 5.3.7

overpack 8.1.3

oxidizing gas 5.3.1

package 8.1.2

package of dangerous goods 8.1.2

package of radioactive material 8.2.1

packaging 8.3.1

packaging for radioactive material 8.2.2
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packaging design type 8.3.5

packaging instruction 8.1.5

packing group 8.1.4

packing group of dangerous cargo 8.1.4

participant of transportation 4.13

pesticide 5.4.3

poison substance 5.4.2

poisonous substance 5.4.2

portable tank 9.2.8

pressure drum 8.4.3

pressure receptacle 8.4.2

proper shipping name 6.3

protected metal intermediate bulk container 8.5.6

protected metal IBC 8.5.6

pyrophoric substance 5.3.5

pyrotechnic substance 5.1.10

radioactive contents 8.2.3

radioactive material 5.2.1

re-used packaging 8.4.7

rigid plastics intermediate bulk container 8.5.3

rigid plastics IBC 8.5.3

road tank vehicle 9.3.6

salvage packaging 8.4.6

SCO 5.2.6

secondary explosive substance 5.1.4

self-accelerating decomposition temperature 7.4

self-heating substance 5.3.6

self-reactive substance 5.3.4

service equipment of intermediate bulk container 8.5.10

service equipment of tank 9.2.3

sift-proof packaging 8.3.6

solid substance 4.6

special form radioactive material 5.2.4

structural equipment of intermediate bulk container 8.5.11

substance 4.2

surface contaminated object 5.2.6

swap body 9.1.7
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tag 10.6

tank 9.2.1

tank body 9.2.2

tank-container 9.1.8

tank wagon 9.3.7

technical name 6.4

Tl 6.6

toxic substance 5.4.2

transport of dangerous cargo 4.9

transportation of dangerous cargo 4.9

transport hazard 4.7

transport hazard of dangerous cargo 4.7

transport index 6.6

transport marking 10.3

transport packaging 8.4.1

type of packaging 8.3.4

UN number 6.2

vacuum-operated waste tank 9.2.7

vehicle 9.3.1

wastes 4.3

wooden intermediate bulk container 8.5.2

wooden IBC 8.5.2

автоцистерна 9.3.6

баллон 8.4.4

барабан 8.4.9

барабан под давлением 8.4.3

вагон-цистерна 9.3.7

ВВ 5.1.1

ВВВ 5.1.4

вещество 4.2

вещество взрывчатое 5.1.1
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вещество взрывчатое бризантное 5.1.8

вещество взрывчатое вторичное 5.1.4

вещество взрывчатое десенсибилизированное 5.1.2

вещество взрывчатое детонирующее 5.1.7

вещество взрывчатое дефлагрирующее 5.1.5

вещество взрывчатое инициирующее 5.1.3

вещество взрывчатое метательное 5.1.6

вещество взрывчатое первичное 5.1.3

вещество инфекционное 5.4.1

вещество легковоспламеняющееся твердое 5.3.3

вещество пестицида активное 5.4.4

вещество пиротехническое 5.1.10

вещество пирофорное 5.3.5

вещество самонагревающееся 5.3.6

вещество самореактивное 5.3.4

вещество твердое 4.6

вещество токсичное 5.4.2

вещество ядовитое 5.4.2

вид опасности 4.8

вид опасности груза опасного 4.8

вид тары 8.3.2

вкладыш 8.3.9

газ 4.5

газ окисляющий 5.3.1

груз опасный 4.1

группа упаковки 8.1.4

группа упаковки груза опасного 8.1.4

детонация 5.1.12

дефлаграция 5.1.13

единица грузовая 8.1.1

единица грузовая транспортная 4.10

жидкость 4.4

жидкость легковоспламеняющаяся 5.3.2

загрузка максимально допустимая 8.5.14

загрузка максимально допустимая мягкого КСГМГ 8.5.14

знак манипуляционный 10.7

знак опасности 10.4

знак-табло опасности 10.5
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ИБК 6.7

идентификация груза опасного 6.1

изделие взрывчатое 5.1.9

изделие взрывчатое пирофорное 5.1.11

индекс безопасности по критичности 6.7

индекс транспортный 6.6

канистра 8.4.10

код тары 8.3.3

комплект упаковочный 8.4.1

комплект упаковочный для материала радиоактивного 8.2.2

контейнер 9.1.1

контейнер большой 9.1.2

контейнер грузовой 9.1.2

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности 8.5.1

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности деревянный 8.5.2

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности картонный 8.5.4

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности металлический 8.5.5

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности металлический защищенный 8.5.6

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности мягкий 8.5.7

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности пластмассовый жесткий 8.5.3

контейнер для массовых грузов средней грузоподъемности составной 8.5.8

контейнер закрытый 9.1.3

контейнер крытый 9.1.5

контейнер многоэлементный газовый 9.1.6

контейнер открытый 9.1.4

контейнер-цистерна 9.1.8

корпус контейнера для массовых грузов средней грузоподъемности 8.5.9

корпус КСГМГ 8.5.9

корпус цистерны 9.2.2

КСГМГ 8.5.1

КСГМГ деревянный 8.5.2

КСГМГ картонный 8.5.4

КСГМГ металлический 8.5.5

КСГМГ металлический защищенный 8.5.6

КСГМГ мягкий 8.5.7

КСГМГ пластмассовый жесткий 8.5.3

КСГМГ составной 8.5.8

кузов съемный 9.1.7
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маркирование 10.2

маркировка груза опасного 10.1

маркировка транспортная 10.3

масса брутто контейнера для массовых грузов средней грузоподъемности 
максимально допустимая

8.5.12

масса нетто максимальная 8.4.15

материал радиоактивный 5.2.1

материал радиоактивный делящийся 5.2.2

материал радиоактивный особого вида 5.2.4

материал радиоактивный с низкой способностью к рассеиванию 5.2.3

материал радиоактивный с низкой удельной активностью 5.2.5

материал радиоактивный с НУА 5.2.5

метод упаковки 8.1.5

МЭГК 9.1.6

наименование отгрузочное надлежащее 6.3

наименование техническое 6.4

наименование транспортное 6.3

номер ООН серийный 6.2

оборудование контейнера для массовых грузов средней грузоподъемности 
конструкционное

8.5.11

оборудование контейнера для массовых грузов средней грузоподъемности 
эксплуатационное

8.5.10

оборудование КСГМГ конструкционное 8.5.11

оборудование КСГМГ сервисное 8.5.10

оборудование КСГМГ эксплуатационное 8.5.10

оборудование цистерны конструкционное 9.2.4

оборудование цистерны сервисное 9.2.3

оборудование цистерны эксплуатационное 9.2.3

объект с поверхностным радиоактивным загрязнением 5.2.6

опасность транспортная 4.7

опасность транспортная груза опасного 4.7

операции грузовые 4.12

ОПРЗ 5.2.6

орган компетентный 4.14

отходы 4.3

пакет транспортный 8.1.3

ПВВ 5.1.3

пероксид органический 5.3.7

пестицид 5.4.3
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предел распространения пламени верхний концентрационный 7.3

предел распространения пламени нижний концентрационный 7.3

распылитель аэрозольный 8.3.8

содержимое радиоактивное 8.2.3

сосуд внутренний 8.4.13

сосуд криогенный 8.4.5

сосуд под давлением 8.4.2

средство-батарея транспортное 9.3.5

средство перевозочное 4.11

средство транспортное 9.3.1

средство транспортное закрытое 9.3.2

средство транспортное крытое 9.3.4

средство транспортное открытое 9.3.3

тара 8.3.1

тара аварийная 8.4.6

тара внутренняя 8.4.15

тара для материала радиоактивного 8.2.2

тара крупногабаритная 8.4.11

тара металлическая легкая 8.4.8

тара многооборотная 8.4.7

тара плотная 8.3.6

тара промежуточная 8.3.7

тара составная 8.4.12

тара транспортная 8.4.1

температура аварийная 7.5

температура вспышки 7.2

температура контрольная 7.6

температура критическая 7.1

температура разложения самоускоряющегося 7.4

ТИ 6.6

тип конструкции тары 8.3.5

тип тары 8.3.4

транспортирование 4.9

транспортирование груза опасного 4.9

упаковка 8.1.2

упаковка для материала радиоактивного 8.2.1

упаковка комбинированная 8.4.14

упаковка груза опасного 8.1.2
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устройство грузозахватное 8.5.13

устройство грузозахватное мягкого КСГМГ 8.5.13

участник транспортирования 4.13

цистерна 9.2.1

цистерна вакуумная для отходов 9.2.7

цистерна встроенная 9.2.5

цистерна переносная 9.2.8

цистерна переносная морская 9.2.9

цистерна съемная 9.2.6

шифр классификационный 6.5

ярлык 10.6
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