
 

 

                     

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

 

від ___ _________ 2022 р.  № _______  

Київ 

 

 

Про заборону виробництва і використання в роботі деяких небезпечних хімічних 

речовин 

 

 Кабінет Міністрів України постановляє:  

 1. Затвердити Перелік небезпечних хімічних речовин, виробництво і 

використання в роботі яких заборонено (далі – Перелік), що додається. 

 2. Заборонити виробництво, використання в роботі і здійснення діяльності з 

хімічними речовинами за Переліком, окрім таких випадків: 

 небезпечна хімічна речовина входить до складу іншої речовини або  відходів, 

в концентрації, що нижча від встановленої в Переліку межі; 

 використання з метою наукових досліджень, випробувань, проведення 

розслідувань, експертиз; 

 для діяльності, спрямованої на вилучення хімічних речовин, що присутні у 

формі  допоміжних або залишкових продуктів; 

 використання речовин, зазначених в Переліку, в якості проміжних продуктів, 

а також виробництво хімічних речовин, зазначених в Переліку, з метою їх 

використання в якості проміжних продуктів.  

 3. Суб'єктам господарської діяльності, визначеної абзацами третім – п’ятим 

пункту 2 цієї постанови, щоквартально подавати до територіального органу 

Державної служби з питань праці звіт за формою, що додається. 

 4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Прем’єр-міністр України                             Д. ШМИГАЛЬ 
 

 

 

ПРОЄКТ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від _____________ 2022 р. № ______ 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  
небезпечних хімічних речовин, виробництво і використання  

в роботі яких заборонено  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Примітки:  1CAS: Chemical Abstracts Service (Реферативна служба з хімії) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва речовини CAS1 Межа дозволеної концентрації 

небезпечної хімічної речовини  

2-нафтиламін та його солі 91-59-8 0,1 % відсотків від маси 

4-амінодифеніл та його солі 92-67-1 0,1 % відсотків від маси 

Бензидин та його солі 92-87-5 0,1 % відсотків від маси 

4-нітродифеніл 92-93-3 0,1 % відсотків від маси 



 

 

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від _______________ 2022  р. № ____ 
 

 

 

ЗВІТ 

про використання в роботі небезпечних хімічних речовин 

 
І. Відомості про роботодавця _____________________________________________ 

                                                                                           (для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

_____________________________________________________________________________ 
     місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          телефаксу, адреса електронної пошти; 

_____________________________________________________________________________ 
                               для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

_____________________________________________________________________________ 
                                ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) 

ІІ. Мета застосування заборонених хімічних речовин _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Діяльність/реакції/процеси з використання заборонених хімічних 

речовин______________________________________________________________________ 

Кількість хімічної речовини, використаної протягом звітного періоду ___________ 

Кількість хімічної речовини, що буде використана протягом року ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кількість працівників, залучених до виконання робіт із забороненими хімічними 

речовинами___________________________________________________________________ 

ІІІ. Впроваджені заходи безпеки для захисту здоров’я працівників, залучених до 

виконання робіт із забороненими хімічними речовинами__________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Технічні та організаційні заходи із запобігання впливу небезпечних хімічних речовин  на 

працівників 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________ 
(підпис) 

___________________________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

 ___ __________________ 20__ р. 

 

_____________________ 


