Перевезення небезпечних речовин
Зміст
Вступ
Р о з д і л 1. Правова основа перевезень небезпечних вантажів
1.1. Загальні положення
1.2. Закон України Про перевезення небезпечних вантажів
1.3. Закон україни Про відходи .
1.4. Закон України Про пестициди і агрохімікати.
1.5. Закон України Про поводження з радіоактивними відходами.
1.6. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища.
1.7. Закон України Основи законодавства України про охорону здоров’я.
1.8. Закон України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку.
1.9. Закон України Про охорону праці..
1.10. Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
1.11. Закон України Про транзит вантажів...
1.12. Закон України Про аварійно-рятувальні служби .
1.13. Закон України Про Цивільну оборону України
1.14. Закон України Про страхування
1.15. Закон України Про транспорт
1.16. Закон України Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання..
1.17. Закон України Про міліцію..
1.18. Закон України Про металобрухт

Р о з д і л 2. Органи виконавчої влади які регулюють діяльність з перевезень небезпечних
вантажів.
2.1. Міністерство транспорту та зв’язку України.
2.2. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
2.3. Міністерство охорони здоров’я України .
2.4. Міністерство аграрної політики України..

2.5. Міністерство оборони України.
2.6. Генеральний штаб Збройних Сил України.
2.7. Державна служба експортного контролю України.
2.8. Державна екологічна інспекція
2.9. Державний комітет України з нагляду за охороною праці
2.10. Державний комітет ядерного регулювання України..

Ро з д і л 3. Організація перевезень небезпечних вантажів.
3.1. Запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних
вантажів автомобільним транспортом..
3.2. Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх
утилізацією/видаленням
3.3. Одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів
3.4. Одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням,
зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
3.5. Основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України
3.6. Ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.
3.7. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
3.8. Розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів.
3.9. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності
регіональних митниць і митниць
3.10. Тимчасова методика визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при
транспортуванні небезпечних речовин та відходів
3.11. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати
3.12. Надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів
іноземного виробництва
3.13. Визначення рівня фізичного захисту ядерних установок і матеріалів
3.14. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів
3.15. Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій.

3.16. Контроль за експортом, імпортом та транзитом товарів.
3.17. Транспортування, зберігання та застосування пестицідів.
3.18. Ядерна та радіаційна безпека при перевезенні радіоактивних матеріалів.
3.19. Перевезення зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів

Ро з д і л 4. Умови і практика перевезень небезпечних вантажів
4.1. Класіфікація небезпечних вантажів
4.2. Укладання договорів
4.3. Вибір і узгодження маршруту перевезення небезпечних вантажів.
4.4. Додаткові вимоги до транспортних засобів
4.5. Додаткові вимоги до водіїв
4.6. Транспортно-супровідні документи
4.7. Пакування та маркування вантажу
4.8. Система інформації про доставку небезпечних вантажів (СІН)
4.9. Організація руху транспортних засобів
4.10. Особливі вимоги при перевезенні небезпечних вантажів (на прикладі
перевезень бензину, моторного та дизельного пального)

Додатки.
1. Терміни та визначення з перевезення небезпечних вантажів
2. Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).
3. Паспорт безопасности вещества (материала)
4. Муниципальная директива 96-35-ЕС от 3.06.96 о назначении и профессиональной
квалификации консультантов по безопасности при транспортировке опасных грузов (ОГ) по
дорогам, ЖД и водным путем.
5. Базельська конвенція про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та
їх видаленням.
6. Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядних грузов
7. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных
грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ).
8. Правила перевезення небезпечних вантажів.

