
29 серпня 2019 року у Верховну Раду України зареєстрований проект Закону України «про внесення змін до деяких 
законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення 
небезпечних вантажів» (рег. № 1193) (далі – проект Закону) який розроблено з метою гарантування належного рівня 
безпеки під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим транспортом, 
максимального досягнення цілей та вимог, визначених Угодою про асоціацію між Україною та Європейського Союзу та 
закріплених Директивою 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних 
вантажів (далі — Директива) та міжнародними договорами України у сфері перевезення небезпечних вантажів.  

Слід зазначити, що відповідно до додатку ХХХІІ до глави 7 «Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве 
співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна зобов’язалася поширити 
положення Директиви на внутрішні автомобільні перевезення небезпечних вантажів протягом 3 років після набуття 
чинності Угодою про асоціацію. 

Однак, проект Закону не в повній мірі відповідає вимогам Директиви, Європейської угоди про міжнародне дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів (далі — ДОПНВ) та загальноприйнятій практиці регулювання галузі перевезень 
небезпечних вантажів Європейського Співтовариства, а саме: 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 
до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із 

законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів 
 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 
Закон України “Про транспорт” 

Стаття 16. Безпека на транспорті 
… 
Відсутня. 

Стаття 16. Безпека на транспорті 
… 
Перевезення небезпечних вантажів на території 

України здійснюється відповідно до міжнародних 
договорів України у сфері перевезення небезпечних 
вантажів, Закону України “Про перевезення 
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небезпечних вантажів” та інших нормативно-правових 
актів України щодо забезпечення безпеки перевезення 
небезпечних вантажів. 

 
Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” 

Стаття 1. Визначення термінів  
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються 

у такому значенні:  
небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, 

відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок 
притаманних їм властивостей за наявності певних 
факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, 
пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, 
споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та 
шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, 
травмування, отруєння людей, тварин і які за 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, або за 
результатами випробувань в установленому порядку 
залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину 
віднесено до одного з класів небезпечних речовин;  

небезпечні речовини - речовини, віднесені до таких 
класів: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - 
гази; клас 3 - легкозаймисті рідини; клас 4.1 - 
легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 - речовини, 
схильні до самозаймання; клас 4.3 - речовини, що 
виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 
5.1 - речовини, що окислюють; клас 5.2 - органічні 

Стаття 1. Визначення термінів  
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у 

такому значенні:  
небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, 

відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок 
притаманних їм властивостей за наявності певних 
факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, 
пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, 
споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та 
шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, 
травмування, отруєння людей, тварин, і які за 
міжнародними договорами України у сфері 
перевезення небезпечних вантажів або за результатами 
випробувань в установленому порядку залежно від 
виду і ступеня небезпеки для довкілля або людини 
віднесено до одного з класів небезпеки небезпечних 
речовин;  

небезпечні речовини - речовини, віднесені до таких 
класів: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; 
клас 3 - легкозаймисті рідини; клас 4.1 - легкозаймисті 
тверді речовини, самореактивні речовини, речовини, що 
полімеризуються, та тверді десенсибілізовані вибухові 
речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; 
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пероксиди; клас 6.1 - токсичні речовини; клас 6.2 - 
інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні матеріали; 
клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші небезпечні 
речовини та вироби;  

 
 
Відсутній. 
 
 
 
компетентний орган з перевезення небезпечних 

вантажів - орган, що таким визнається в установленому 
порядку з метою виконання міжнародних договорів 
України у сфері перевезень небезпечних вантажів; 

суб’єкт перевезення небезпечних вантажів - 
підприємство, установа, організація або фізична особа, 
які відправляють, перевозять або одержують небезпечні 
вантажі (відправники, перевізники та одержувачі); 

 
 
відправник небезпечного вантажу - зазначена в 

перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) 
або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа 
без громадянства), яка підготовлює та подає цей вантаж 
для перевезення; 

перевізник небезпечного вантажу - юридична 
(резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин 
України, іноземець, особа без громадянства), яка 
здійснює перевезення небезпечного вантажу; 

клас 4.3 - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при 
стиканні з водою; клас 5.1 - речовини, що окислюють; клас 
5.2 - органічні пероксиди; клас 6.1 - токсичні речовини; 
клас 6.2 - інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні 
матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші 
небезпечні речовини та вироби;  

вантажі підвищеної небезпеки – небезпечні 
вантажі, що можуть бути використані не за 
призначенням, зокрема в терористичних цілях, та 
призвести до масової загибелі людей, значних руйнувань 
або соціально-економічних потрясінь; 

компетентний орган з перевезення небезпечних 
вантажів - орган, що таким визнається в установленому 
порядку з метою виконання міжнародних договорів 
України у сфері перевезення небезпечних вантажів;  

суб’єкт перевезення небезпечних вантажів – 
підприємство, установа, організація або фізична особа, 
які відправляють, перевозять, одержують небезпечні 
вантажі або здійснюють інші операції, пов’язані з 
перевезенням небезпечних вантажів (інші учасники 
перевезення небезпечних вантажів);  

відправник небезпечного вантажу - зазначена в 
перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) 
або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа 
без громадянства), яка підготовлює та подає цей вантаж 
для перевезення;  

перевізник небезпечного вантажу - юридична 
(резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин 
України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює 
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одержувач небезпечного вантажу - зазначена в 
перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) 
або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа 
без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від 
перевізника; 

перевезення небезпечних вантажів - діяльність, 
пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця 
їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з 
підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та 
екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних 
операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на 
всіх етапах переміщення; 

 
 
Відсутній. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

перевезення небезпечного вантажу;  
одержувач небезпечного вантажу - зазначена в 

перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) 
або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа 
без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від 
перевізника;  

перевезення небезпечних вантажів – діяльність, 
пов’язана з переміщенням небезпечних вантажів від 
місця їх виготовлення чи зберігання до місця 
призначення, а також з підготовкою вантажу, 
паковань, тари, транспортних засобів, цистерн, 
контейнерів та екіпажу, відправленням, перевезенням, 
одержанням вантажу, здійсненням вантажних операцій 
та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх 
етапах переміщення; 

інші учасники перевезення небезпечних вантажів – 
підприємство, установа, організація або фізична особа, 
які заповнюють небезпечними вантажами тару, 
готують паковання до перевезення, здійснюють 
вантажні операції з небезпечними вантажами, 
класифікацію, маркування небезпечних вантажів, 
транспортних засобів, контейнерів та цистерн з такими 
вантажами, оформлення перевізних документів, 
короткострокове зберігання небезпечних вантажів на 
всіх етапах переміщення або виконують інші операції з 
такими вантажами, а також підприємство, установа, 
організація або фізична особа, на ім’я якої 
зареєстровано контейнер або цистерну, або які є 
власниками транспортних засобів, контейнерів та 
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Відсутній. 
 
 
 
 
 
 
місця зберігання небезпечних вантажів - спеціально 

облаштовані місця, майданчики, складські приміщення та 
споруди, де зберігаються прийняті до/після перевезення 
небезпечні вантажі; 

маршрути перевезення небезпечних вантажів - 
залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні 
шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух 
транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі; 

міжнародне перевезення небезпечних вантажів - 
перевезення небезпечних вантажів з території України на 
територію іноземної держави; з території іноземної 
держави на територію України; транзитом через 
територію України. 

цистерн, що використовуються для перевезення 
небезпечних вантажів; 

уповноважений (консультант, радник) з питань 
безпеки перевезення небезпечних вантажів — особа, 
яка має чинне свідоцтво (сертифікат) про підготовку 
уповноваженого з питань безпеки перевезення 
небезпечних вантажів та призначена суб’єктом 
перевезення небезпечних вантажів на автомобільному, 
залізничному або внутрішньо водному транспорті; 

місця зберігання небезпечних вантажів - спеціально 
облаштовані місця, майданчики, складські приміщення та 
споруди, де зберігаються прийняті до/після перевезення 
небезпечні вантажі;  

маршрути перевезення небезпечних вантажів - 
залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні 
шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух 
транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;  

міжнародне перевезення небезпечних вантажів - 
перевезення небезпечних вантажів з території України на 
територію іноземної держави; з території іноземної 
держави на територію України; транзитом через територію 
України.  
Обґрунтування:   

1. Термін «Небезпечний вантаж» не відповідає положенням 
розділу 1.2.1 ДОПНВ. Критерії класифікації та порядок 
проведення випробувань речовин та виробів для їх віднесення до 
небезпечних вантажів вже визначені міжнародними договорами 
у сфері перевезення небезпечних вантажів. Вид і ступінь 
небезпеки для довкілля або людини не є єдиними критеріями за 
якими здійснюється віднесення речовин та виробів до класів 
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небезпеки. Аналіз критеріїв класифікації, наведених в 
міжнародних регламентах указує на те, що при класифікації 
небезпечних вантажів розглядається не тільки вплив 
небезпечних вантажів на довкілля та людину, а приймаються до 
уваги і інші небезпечні властивості, як наприклад здатність 
утворювати небезпечні суміші з іншими речовинами 
(окиснювальні речовини), здатність наносити значну шкоду 
іншим вантажам, перевізним засобам або спричиняти їх 
руйнування (корозійні речовини), утворювати утворюють 
легкозаймисту суміш із повітрям (легкозаймисті рідини та 
багато інших небезпечних речовин) тощо. До небезпечних 
вантажів відносяться не тільки речовини але і вироби. 

2. Вантажі класу 7 (радіоактивні матеріали) які відповідно 
до міжнародних договорів у сфері перевезень небезпечних 
вантажів відносяться до вантажів підвищеної небезпеки 
можуть і не призводити до руйнувань та масової загибелі людей 
чи тварин, однак тем не менш вони можуть призвести до інших 
наслідків, які не визначені запропонованим терміном. 

3. Не враховано, що згідно положень міжнародних договорів 
у сфері перевезення небезпечних вантажів уповноважені 
(консультанти, радники) з питань безпеки перевезень 
небезпечних вантажів не призначаються на повітряному 
транспорті. Крім цього, уповноважений (консультант, радник) 
може не призначатись на підприємстві, в установі, організації 
або фізичною особою - підприємцем, якщо їх діяльність 
обмежується перевезенням небезпечних вантажів у пакованнях в 
менших кількостях на транспортну одиницю, вагон або 
контейнер ніж кількості зазначені у підрозділах 1.1.3.6, пункті 
1.7.1.4, в главах 3.3, 3.4 та 3.5 Європейської угоди про міжнародне 
дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 
Регламенту про міжнародне залізничне перевезення небезпечних 
вантажів (РІД), Європейської угоди про міжнародне перевезення 
небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ). 
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Стаття 2. Законодавство з питань перевезення 
небезпечних вантажів  

Законодавство з питань перевезення небезпечних 
вантажів складається з цього Закону, інших законів 
України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також інших 
нормативно-правових актів, що визначають умови 
перевезення небезпечних вантажів, вимоги до типів та 
обладнання транспортних засобів, порядку підготовки, 
перепідготовки, навчання, підвищення та підтвердження 
кваліфікації працівників, зайнятих перевезенням 
небезпечних вантажів, порядку одержання дозволів на 
здійснення зазначених перевезень.  

 

Стаття 2. Законодавство з питань перевезення 
небезпечних вантажів  

Законодавство з питань перевезення небезпечних 
вантажів складається з цього Закону, інших законів 
України, міжнародних договорів України у сфері 
перевезення небезпечних вантажів, а також 
нормативно-правових актів.  

 
 

Стаття 3. Сфера дії Закону  
Дія цього Закону поширюється на такі види 

діяльності:  
державне управління та державне регулювання 

безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів;  
 
 
 
виконання робіт і надання послуг, пов'язаних з  

перевезенням небезпечних вантажів;  
забезпечення міжнародних зобов'язань у сфері  

перевезення небезпечних вантажів.  
Дія цього Закону не поширюється на перевезення  

небезпечних вантажів на територіях підприємств,  
установ та організацій, де ці вантажі виготовляються або  

Стаття 3. Сфера дії Закону  
Дія цього Закону поширюється на такі види 

діяльності:  
державне управління та державне регулювання 

безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів; 
перевезення небезпечних вантажів автомобільним, 

залізничним, повітряним та внутрішнім водним 
транспортом; 

виконання робіт і надання послуг, пов'язаних з  
перевезенням небезпечних вантажів;  

забезпечення міжнародних зобов'язань у сфері  
перевезення небезпечних вантажів. 

Дія цього Закону не поширюється на перевезення 
небезпечних вантажів: 

на територіях підприємств, установ та 
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утворюються, використовуються або захороняються, та 
інші передбачені законом випадки. 

організацій, де ці вантажі виготовляються або 
утворюються, використовуються або захороняються, 
та інші передбачені законом випадки; 

на які не поширюється дія міжнародних договорів 
України у сфері перевезення небезпечних вантажів; 

що здійснюється Збройними Силами України під 
час виконання покладених на них завдань. 

Обґрунтування. 
1. Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про 

перевезення небезпечних вантажів» до небезпечних вантажів 
відносяться всі вантажі (речовини), які відповідають критеріям 
встановленим для класів небезпечних вантажів. При цьому, не 
враховується, що багато речовин та вантажів які відповідають 
зазначеним критеріям у різних обставинах дозволяється 
перевозитись без дотримання вимог міжнародних договорів 
України у сфері перевезення небезпечних вантажів. У багатьох із 
зазначених випадків дотримання положень є не доцільним 
(наприклад, перевезення невеликої кількості палива для 
дозаправлення транспортного засобу, перевезення небезпечних 
вантажів, що проникли назовні аварійно-рятувальними 
службами), а в деяких випадках виконання всіх положень Закону 
є взагалі неможливим (наприклад, перевезення знайденої 
піротехніками вибухівки, перевезення товарів завезених в Україну 
із застосуванням винятків, передбачених у розділах 1.1.3 
ДОПНВ/ВОПНВ/РІД, і які переміщуються у внутрішньому 
сполученні). 

2. Збройні сили під час виконання покладених на них завдань 
не завжди можуть виконати вимоги міжнародних договорів 
України у сфері перевезення небезпечних вантажів та інших 
нормативно-правових актів у цій сфері (наприклад, підвезення 
палива для заправлення військової техніки під час бойових дій чи 
навчань, перевезення бойових припасів в зону бойових дій тощо). 
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Умови перевезення небезпечних вантажів збройними силами під 
час виконання покладених на них завдань мають визначатися 
відповідним органом центральної виконавчої влади окремо. Крім 
цього, Проект Закону розроблено з метою приведення законів 
України у відповідність із законодавством Європейського Союзу у 
сфері перевезення небезпечних вантажів та виконання плану 
імплементації Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів. При 
цьому, підпунктом «а» статті 1 Директиви 2008/68/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів регламентується, що її положення серед 
іншого не поширюються на перевезення небезпечних вантажів 
транспортними засобами, які належать чи знаходяться під 
відповідальністю збройних сил. 

У той же час слід враховувати, що перевезення небезпечних 
вантажів збройними силами можуть здійснюватися також з 
метою постачання чи розподілу.  

Водночас у статті 3 Закону України «Про перевезення 
небезпечних вантажів» потребує уточнення норма щодо 
поширення вимог Закону на перевезення небезпечних вантажів. 

Стаття 4. Завдання законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів  

Основними завданнями законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів є:  

визначення основних принципів та напрямів 
державної політики у сфері перевезення небезпечних 
вантажів;  

визначення правових засад державного управління 
та державного регулювання безпеки у сфері перевезення 
небезпечних вантажів;  

установлення прав, обов’язків і відповідальності 

Стаття 4. Завдання законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів  

Основними завданнями законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів є:  

визначення основних принципів та напрямів 
державної політики у сфері перевезення небезпечних 
вантажів;  

визначення правових засад державного управління 
та державного регулювання безпеки у сфері перевезення 
небезпечних вантажів;  

установлення прав, обов’язків і відповідальності 
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суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.  суб’єктів перевезення небезпечних вантажів та 
уповноважених (консультантів, радників) з питань 
безпеки перевезення небезпечних вантажів; 

установлення, коли це є можливим з погляду 
безпеки та характеру транспортних засобів, однакових 
умов перевезення небезпечних вантажів різними видами 
транспорту. 

Обґрунтування.  
Встановлення однакових умов перевезення небезпечних 

вантажів там де це є можливим також є основним завданням 
законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів, 
оскільки встановлення різних умов перевезення для кожного виду 
транспорту без врахування умов перевезення іншими видами 
транспорту унеможливлює здійснення перевезень небезпечних 
вантажів та встановлює значні необґрунтовані перешкоди для 
учасників перевезень небезпечних вантажів. 

Стаття 6. Стандартизація і сертифікація у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

Стандартизації підлягають загальнотехнічні та 
організаційно-методичні вимоги, зокрема щодо 
термінології, класифікації небезпечних вантажів і методів 
класифікаційних випробувань, пакування (тари, 
крупногабаритної тари, контейнерів середньої 
вантажопідйомності для масових вантажів), контейнерів, 
цистерн, засобів пакування для перевезення небезпечних 
вантажів і методів їх випробувань та маркування. В разі 
дорожнього перевезення відповідність транспортних 
засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється 
відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх 
справ України, що забезпечують безпеку дорожнього 

Стаття 6. Сертифікація у сфері перевезення 
небезпечних вантажів 

Сертифікація здійснюється відповідно до 
законодавства України.  
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руху, з видачею відповідних свідоцтв про допуск до 
перевезення.  

Розробка стандартів на всі види продукції та 
відходи, що належать до небезпечних вантажів, внесення 
змін до них здійснюються підприємством - виробником 
небезпечного вантажу. Пакування (тари, 
крупногабаритної тари, контейнерів середньої 
вантажопідйомності для масових вантажів), контейнери, 
цистерни та засоби пакування, що можуть за 
результатами випробувань використовуватися для 
перевезення зазначеної продукції та відходів, повинні 
мати сертифікати відповідності. Стандарти, що 
стосуються дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів, розробляються відповідними підрозділами 
Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують 
безпеку дорожнього руху, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту.  

Стандартизація і сертифікація здійснюються 
відповідно до законодавства України.  

 
Стаття 7. Права та обов’язки відправника у сфері 

перевезення небезпечних вантажів 
Відправник небезпечних вантажів має право на: 
одержання у встановленому порядку достовірної 

інформації про продукцію або відходи, які належать до 
небезпечних вантажів і подаються ним до перевезення; 

передачу небезпечного вантажу перевізнику для 
перевезення його відповідно до встановленого порядку; 

Стаття 7. Права та обов’язки відправника у сфері 
перевезення небезпечних вантажів  

Відправник небезпечних вантажів має право на:  
одержання у встановленому порядку достовірної 

інформації про продукцію або відходи,  які належать до 
небезпечних вантажів і подаються ними до 
перевезення;  

проведення передбаченої законодавством 
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перевезення небезпечного вантажу, поданого для 
перевезення, у визначений договором (нормативним 
актом) строк; 

відшкодування збитків, що виникли внаслідок 
втрати чи пошкодження небезпечного вантажу або 
безпідставної відмови перевізника від прийняття 
небезпечного вантажу до перевезення. 

Відправник небезпечних вантажів зобов'язаний: 
здійснювати заходи щодо фізичного захисту, 

охорони і безпеки небезпечних вантажів до передачі їх 
перевізнику; 

надавати перевізнику необхідні документи з 
достовірною інформацією про небезпечний вантаж, а в 
разі дорожнього перевезення - аварійну картку; 

забезпечувати підготовку вантажу до відправлення, 
подавати перевізнику небезпечний вантаж у відповідному 
пакуванні (тарі, крупногабаритній тарі, контейнерах 
середньої вантажопідйомності для масових вантажів), 
контейнері, цистерні та засобі пакування; 

забезпечувати у певних випадках фізичний захист, 
охорону і супроводження небезпечного вантажу під час 
перевезення; 

забезпечувати проведення спеціального навчання, 
підвищення кваліфікації осіб, які займаються 
відправленням небезпечних вантажів, та їх медичного 
огляду; 

надавати в установленому порядку необхідну 
інформацію про відправлення небезпечних вантажів 
іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у 

перевірки контейнера, цистерни, транспортного засобу 
та їх обладнання, що подаються до перевезення, та 
документів на них і членів екіпажу транспортного 
засобу, а також документів на вантаж, якщо такі 
документи  готуються іншими учасниками перевезення 
небезпечних вантажів; 

передачу небезпечного вантажу перевізнику для 
перевезення його відповідно до встановленого порядку;  

перевезення небезпечного вантажу, поданого для 
перевезення, у визначений договором (нормативним 
актом) строк;  

відшкодування збитків, що виникли внаслідок 
втрати чи пошкодження небезпечного вантажу або 
безпідставної відмови перевізника від прийняття 
небезпечного вантажу до перевезення.  

Відправник небезпечних вантажів зобов'язаний:  
здійснювати заходи щодо фізичного захисту, 

охорони і безпеки небезпечних вантажів до передачі їх 
перевізнику;  

надавати перевізнику необхідні документи з 
достовірною інформацією про небезпечний вантаж; 

забезпечувати підготовку вантажу до 
відправлення, подавати перевізнику небезпечний 
вантаж у відповідному пакуванні (тарі, 
крупногабаритній тарі, контейнерах середньої 
вантажопідйомності для масових вантажів), 
контейнері, цистерні та засобі пакування;  

забезпечувати у певних випадках фізичний 
захист, охорону і супроводження небезпечного вантажу 
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статтях 10, 15 і 16 цього Закону; 
здійснити в установленому порядку страхування 

відповідальності на випадок настання негативних 
наслідків перевезення небезпечних вантажів; 

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні 
внаслідок порушення ним законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів. 

під час перевезення;  
забезпечувати проведення спеціального навчання 

осіб, які займаються відправленням небезпечних 
вантажів, та ведення обліку курсів спеціального 
навчання, що пройшли такі особи; 

забезпечувати розміщення та кріплення 
небезпечного вантажу на транспортному засобі 
відповідно до вимог законодавства при перевезенні 
небезпечних вантажів залізничним транспортом; 

забезпечувати здійснення операцій, пов'язаних з 
відправленням небезпечних вантажів особами, які 
пройшли спеціальне навчання, або здійснення таких 
операцій іншими особами під безпосереднім контролем 
осіб, які пройшли відповідне навчання;  

забезпечувати проведення навчання з питань 
охорони праці та цивільного захисту осіб, які 
займаються відправленням небезпечних вантажів, та їх 
медичного огляду; 

у встановлених законодавством випадках 
подавати щорічний звіт, а також інформацію про аварії 
або нещасні випадки під час відправлення небезпечних 
вантажів органам, зазначеним у статті 13 цього Закону; 

здійснювати в установленому порядку 
страхування відповідальності на випадок настання 
негативних наслідків перевезення небезпечних 
вантажів;  

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні 
внаслідок порушення ним законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів; 
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призначити уповноваженого (консультанта, 
радника) з питань безпеки перевезення небезпечних 
вантажів, крім випадків, передбачених статтею 92 
цього Закону. 

 
Стаття 8. Права та обов’язки перевізника у сфері 

перевезення небезпечних вантажів 
… 
Перевізник небезпечних вантажів зобов’язаний: 
приймати небезпечні вантажі до перевезення, якщо 

вантаж і документи на нього відповідають встановленим 
вимогам; 

забезпечувати перевезення небезпечних вантажів у 
встановленому порядку визначеними транспортними 
засобами; 

у разі дорожнього перевезення розробити та 
погодити з органами Національної поліції, маршрути і 
режими перевезення небезпечних вантажів; забезпечити 
своєчасний огляд транспортних засобів територіальними 
органами Міністерства внутрішніх справ України, та 
отримання відповідного свідоцтва про допуск до 
перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення 
не відхилятися від узгодженого маршруту, 
додержуватися безпечних умов руху та постійно 
контролювати стан транспортного засобу і вантажу; 

перевозити у встановлений строк небезпечний 
вантаж та передавати його одержувачу; 

забезпечувати належне зберігання небезпечного 
вантажу; 

Стаття 8. Права та обов’язки перевізника у сфері 
перевезення небезпечних вантажів  

… 
Перевізник небезпечних вантажів зобов’язаний:  
приймати небезпечні вантажі до перевезення, 

якщо вантаж і документи на нього відповідають 
встановленим вимогам;  

забезпечувати розміщення та кріплення 
небезпечного вантажу на транспортному засобі 
відповідно до вимог законодавства, крім залізничного 
транспорту; 

забезпечувати перевезення небезпечних вантажів 
у встановленому законодавством порядку визначеними 
транспортними засобами, а у разі перевезення 
небезпечних вантажів у цистернах – транспортними 
засобами, що пройшли своєчасну перевірку відповідно 
до вимог законодавства; 

у разі дорожнього перевезення забезпечити 
своєчасну перевірку цистерн, стаціонарно 
установлених на колісних транспортних засобах, огляд 
спеціалізованих транспортних засобів для перевезення 
небезпечних вантажів та у встановлених 
законодавством випадках отримання свідоцтва про 
допущення спеціалізованих транспортних засобів до 
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у відповідних випадках здійснювати заходи 
фізичного захисту і охороняти небезпечний вантаж; 

забезпечувати проведення спеціального навчання, 
підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють перевезення 
небезпечних вантажів, та їх медичного огляду; в разі 
дорожнього перевезення забезпечувати одержання 
водіями свідоцтв про допуск до перевезення небезпечних 
вантажів встановленого зразка після навчання та 
складання відповідних іспитів у територіальних органах 
Міністерства внутрішніх справ України; 

надавати в установленому порядку необхідну 
інформацію про перевезення небезпечних вантажів 
іншим суб’єктам перевезення та органам, зазначеним у 
статтях 10, 15 і 16 цього Закону, в разі дорожнього 
перевезення - органам Національної поліції; 

здійснювати в установленому порядку обов’язкове 
страхування відповідальності суб’єктів перевезення 
небезпечних вантажів на випадок настання негативних 
наслідків під час перевезення таких вантажів; 

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні 
внаслідок порушення ним законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів. 

перевезення визначених небезпечних вантажів, 
погодження та дотримання маршрутів руху 
транспортних засобів під час дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів; забезпечити членів екіпажу 
письмовими інструкціями, додержуватися безпечних 
умов руху та постійно контролювати стан 
транспортного засобу і вантажу; 

перевозити у встановлений строк небезпечний 
вантаж та передавати його одержувачу;  

забезпечувати належне зберігання небезпечного 
вантажу;  

у відповідних випадках здійснювати заходи 
фізичного захисту і охороняти небезпечний вантаж;  

забезпечувати проведення спеціального навчання 
осіб, які здійснюють перевезення небезпечних 
вантажів, та не допускати їх до операцій, пов’язаних з 
перевезенням небезпечних вантажів, без проходження 
спеціального навчання, та ведення обліку курсів 
спеціального навчання, які пройшли такі особи, а в 
разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання 
водіями свідоцтв про допуск до перевезення 
небезпечних вантажів установленого зразка після 
навчання та складання відповідних іспитів; 

забезпечувати проведення навчання з питань 
охорони праці та цивільного захисту осіб, які 
здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та їх 
медичного огляду;  

у встановлених законодавством випадках 
подавати щорічний звіт, а також  інформацію про 
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аварії або нещасні випадки під час перевезення 
небезпечних вантажів органам, зазначеним у статті 13 
цього Закону;  

здійснювати в установленому порядку 
обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів 
перевезення небезпечних вантажів на випадок 
настання негативних наслідків під час перевезення 
таких вантажів;  

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні 
внаслідок порушення ним законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів; 

призначити уповноваженого (консультанта, 
радника) з питань безпеки перевезення небезпечних 
вантажів, крім випадків, передбачених статтею 92 
цього Закону. 

 
Стаття 9. Права та обов’язки одержувача у сфері 

перевезення небезпечних вантажів 
… 
Одержувач небезпечних вантажів зобов’язаний: 
своєчасно прийняти небезпечний вантаж, що 

надійшов на його адресу, та документи на нього; 
здійснювати заходи щодо збереження та 

забезпечення безпеки небезпечних вантажів; 
забезпечувати проведення спеціального навчання, 

підвищення кваліфікації осіб, які займаються 
прийманням небезпечних вантажів, та їх медичного 
огляду; 

надавати в установленому порядку необхідну 

Стаття 9. Права та обов’язки одержувача у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

… 
Одержувач небезпечних вантажів зобов’язаний:  
своєчасно прийняти небезпечний вантаж, що 

надійшов на його адресу, та документи на нього;  
здійснювати заходи щодо збереження та 

забезпечення безпеки небезпечних вантажів;  
забезпечувати проведення спеціального навчання 

осіб, які займаються прийманням небезпечних 
вантажів, та ведення обліку курсів спеціального 
навчання, які пройшли такі особи; 

забезпечувати здійснення операцій, пов’язаних з 
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інформацію про одержання небезпечних вантажів іншим 
суб’єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 
10, 15 і 16 цього Закону; 

здійснити в установленому порядку страхування 
відповідальності на випадок настання негативних 
наслідків перевезення небезпечних вантажів; 

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні 
внаслідок несвоєчасного прийняття небезпечних вантажів 
і порушення ним законодавства з питань перевезення 
небезпечних вантажів. 

прийманням небезпечних вантажів особами, які 
пройшли спеціальне навчання, або здійснення таких 
операцій іншими особами під безпосереднім контролем 
осіб, які пройшли відповідне навчання;  

забезпечувати проведення навчання з питань 
охорони праці та цивільного захисту осіб, які 
займаються прийманням небезпечних вантажів, та їх 
медичного огляду;  

надавати необхідну інформацію про одержання 
небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення 
небезпечних вантажів, а також інформацію про аварії, 
нещасні випадки або порушення під час одержання 
небезпечних вантажів органам, зазначеним у статті 13 
цього Закону;  

здійснювати в установленому порядку 
страхування відповідальності на випадок настання 
негативних наслідків перевезення небезпечних 
вантажів;  

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні 
внаслідок несвоєчасного прийняття небезпечних 
вантажів і порушення ним законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів; 

призначити уповноваженого (-их) (консультантів, 
радників) з питань безпеки перевезення небезпечних 
вантажів. 

 
Відсутня Стаття 91. Права та обов’язки інших учасників 

перевезення небезпечних вантажів 
Інші учасники перевезення небезпечних вантажів 
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мають право: 
на одержання в установленому законодавством 

порядку достовірної інформації про небезпечні вантажі 
та на транспортний засіб, контейнер, цистерну, що 
використовуються для перевезення небезпечного 
вантажу; 

на проведення передбаченої законодавством 
перевірки небезпечного вантажу та документів до 
нього; 

не виконувати свої обов’язки до отримання всіх 
необхідних документів щодо властивостей 
небезпечного вантажу, умов його перевезення, а також 
іншої інформації, необхідної для здійснення 
класифікації, маркування небезпечних вантажів, 
транспортних засобів, контейнерів та цистерн з такими 
вантажами, оформлення перевізних документів. 

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів 
зобов’язані: 

забезпечувати проведення спеціального навчання 
осіб, які здійснюють операції, пов’язані з перевезенням 
небезпечних вантажів, та ведення обліку курсів 
спеціального навчання, які пройшли такі особи; 

забезпечувати здійснення операцій, пов’язаних з 
перевезенням небезпечних вантажів, особами, які 
пройшли спеціальне навчання, або здійснення таких 
операцій іншими особами під безпосереднім контролем 
осіб, які пройшли відповідне навчання; 

забезпечувати проведення навчання з питань 
охорони праці та цивільного захисту осіб, які 
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здійснюють операції, пов’язані з перевезенням 
небезпечних вантажів, та їх медичного огляду; 

у встановлених законодавством випадках 
подавати щорічний звіт, а також  інформацію про 
аварії або нещасні випадки під час перевезення 
небезпечних вантажів органам, зазначеним у статті 13 
цього Закону;  

призначити уповноваженого (консультанта, 
радника) з питань безпеки перевезення небезпечних 
вантажів, крім випадків, передбачених статтею 9-2 
цього Закону. 

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів 
зобов’язані проводити операції, пов’язані з 
перевезенням небезпечних вантажів, з дотриманням 
вимог щодо: 

належного стану паковання, контейнера, 
цистерни, транспортного засобу та герметичності 
цистерн для перевезення небезпечних вантажів, 
відповідності їх конструкції, обладнання, випробувань 
та маркувань; 

умов пакування та умов сумісного пакування; 
відповідності нанесених на паковання, 

контейнери, цистерни, транспортні засоби знаків 
небезпеки, попереджувальних знаків властивостям 
небезпечних вантажів, що перевозяться; 

умов наповнення транспортних засобів, цистерн і 
контейнерів навалочними та наливними вантажами, 
розміщення небезпечних вантажів у суміжних відсіках 
цистерн та очищення зовнішніх поверхонь 
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транспортних засобів, цистерн і контейнерів після їх 
наповнення; 

недопущення завантаження контейнера, 
цистерни, транспортного засобу несумісними 
небезпечними вантажами, а також відокремлення 
продуктів харчування, інших предметів споживання та 
кормів для тварин від небезпечних вантажів; 

недопущення проведення вантажних операцій з 
небезпечними вантажами у разі пошкодження 
паковань, контейнера, цистерни, транспортного засобу, 
які можуть становити небезпеку під час здійснення 
вантажних операцій; 

забезпечення виконання заходів з очищення та 
знезараження транспортних засобів, цистерн або 
контейнерів і зняття з них марковання після повного 
розвантаження; 

оформлення перевізних документів. 
Зауваги.  
Обов’язки інших учасників перевезення небезпечних 

вантажів не узгоджуються з положеннями міжнародних 
договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів, та 
містять багато положень які прямо суперечать їх вимогам. 

Відсутня Стаття 92. Обов’язки уповноваженого 
(консультанта, радника) з питань безпеки перевезення 
небезпечних вантажів 

Уповноважений (консультант, радник) з питань 
безпеки перевезення небезпечних вантажів підприємця 
зобов’язаний: 

здійснювати нагляд за дотриманням вимог щодо 
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перевезення небезпечних вантажів та вести облік цих 
операцій із зазначенням дати контролю, відомостей про 
проконтрольованих осіб та найменувань операцій, за 
якими здійснювався нагляд; 

надавати консультації посадовим (службовим) 
особам та працівникам підприємства, установи, 
організації щодо перевезення небезпечних вантажів; 

надавати інформацію про діяльність 
підприємства, установи, організації, фізичної особи – 
підприємця, пов’язану з перевезенням небезпечних 
вантажів, про аварії, нещасні випадки або порушення 
під час перевезення небезпечних вантажів органам, 
зазначеним у статті 13 цього Закону; 

забезпечувати підготовку щорічного звіту для 
адміністрації підприємства, установи, організації або 
для фізичної особи – підприємця протягом 6 місяців 
після звітного періоду та на вимогу надавати його 
органам, зазначеним у статті 13 цього Закону; 

у встановлених законодавством випадках 
забезпечувати підготовку звіту про події під час 
перевезення небезпечних вантажів; 

виконувати інші обов’язки, передбачені 
міжнародними договорами України у сфері 
перевезення небезпечних вантажів. 

Щорічний звіт, який складається уповноваженим 
(консультантом, радником), має містити як мінімум: 

Види небезпечних вантажів, поділені на класи та 
види транспорту; 

кількість небезпечних вантажів, поділених на 
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чотири категорії: до 5 тон; від 5 до 50 тон; від 50 до 1000 
тон; більше 1000 тон; 

кількість та характер аварій з небезпечними 
вантажами, для яких було складено звіт про події під 
час перевезення небезпечних вантажів; 

інші відомості, необхідні для аналізу стану 
безпеки перевезень небезпечних вантажів; 

інформацію про те, чи брало участь 
підприємство, установа, організація, фізична особа-
підприємець у перевезенні вантажів підвищеної 
небезпеки. 

Виконання обов’язків уповноваженого 
(консультанта, радника) з питань безпеки перевезення 
небезпечних вантажів може бути покладено на 
посадову (службову) особа або працівника суб’єкта 
перевезення небезпечних вантажів; 

Уповноважений (консультант, радник) з питань 
безпеки перевезення небезпечних вантажів може не 
призначатися, якщо діяльність суб’єктів перевезення 
небезпечних вантажів здійснюється у випадках 
визначених Європейською угодою  про міжнародне 
дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 
Регламенту про міжнародне залізничне перевезення 
небезпечних вантажів (РІД), Європейської угоди про 
міжнародне перевезення небезпечних вантажів 
внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ). 

Уповноваженим (консультантом, радником) з 
питань безпеки перевезення небезпечних вантажів 
може бути посадова (службова) особа або працівник 
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підприємства, установи, організації з іншими 
обов’язками на підприємстві, в установі, організації, 
або особа, яка не є працівником підприємства, 
установи, організації, за умови виконання зазначених у 
цій статті обов’язків. 

Уповноважений (консультант, радник) з питань 
безпеки перевезення небезпечних вантажів повинен 
мати чинне свідоцтво (сертифікат) про проходження 
спеціального навчання з питань перевезення 
небезпечних вантажів, яке відповідає вимогам 
міжнародних договорів України у сфері перевезення 
небезпечних вантажів.  

Інформація про видані свідоцтва про підготовку 
уповноваженого з питань безпеки перевезення 
небезпечних вантажів вноситься компетентним 
органом з перевезення небезпечних вантажів до 
електронної бази даних про осіб, які пройшли 
спеціальне навчання. Внесення інформації до 
електронної бази даних про осіб, що пройшли 
спеціальне навчання, здійснюється у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері транспорту, у сфері перевезення 
небезпечних вантажів. 

Зауваги.  
Інформація про діяльність підприємства, установи, 

організації, фізичної особи – підприємця, пов’язану з перевезенням 
небезпечних вантажів, про аварії, нещасні випадки або 
порушення під час перевезення небезпечних вантажів органам, 
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зазначеним у статті міститься в щорічному звіті та звіті про 
події під час перевезення небезпечних вантажів. 

 
Стаття 11. Компетенція Кабінету Міністрів України 

у сфері перевезення небезпечних вантажів 
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері 

перевезення небезпечних вантажів належать: 
… 
встановлення порядку спеціального навчання 

працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів; 
 

Стаття 11. Компетенція Кабінету Міністрів України 
у сфері перевезення небезпечних вантажів 

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері 
перевезення небезпечних вантажів належать: 

… 
встановлення порядку спеціального навчання 

працівників суб’єктів перевезення небезпечних 
вантажів та уповноважених (консультантів, радників) 
з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів; 

Зауваги.  
Не враховано, що згідно вимог Європейської угоди про 

міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми 
водними шляхами (ВОПНВ), яка відповідно до положень 
Директиви регулює перевезення небезпечних вантажів річковим 
транспортом, вимагається також підготовка експертів  та 
складання ними відповідних іспитів компетентному органу. 

Стаття 13. Спеціально уповноважені органи 
виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних 
вантажів 

Спеціально уповноваженими органами у сфері 
перевезення небезпечних вантажів є центральні органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та 
реалізують державну політику у сфері транспорту, та інші 
органи виконавчої влади, зазначені у статтях 15 і 16 цього 
Закону, відповідно до їх компетенції. 

Стаття 13. Спеціально уповноважені органи 
виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних 
вантажів  

Спеціально уповноваженими органами у сфері 
перевезення небезпечних вантажів є центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері транспорту, та інші органи 
виконавчої влади, зазначені у статтях 141, 15 і 16 цього 
Закону, відповідно до їх компетенції. 

 
Стаття 14. Повноваження центрального органу Стаття 14. Повноваження центрального органу 
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виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері транспорту, центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики з питань безпеки на наземному 
транспорті, і центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
безпеки на морському та річковому транспорті, у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері транспорту, у сфері перевезення 
небезпечних вантажів (компетентного органу України з 
перевезення небезпечних вантажів) належать: 

розроблення і затвердження нормативно-правових 
актів з питань перевезення небезпечних вантажів (крім 
нормативно-правових актів з питань дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів, що розробляються та 
затверджуються Міністерством внутрішніх справ 
України), а також погодження нормативів і правил 
екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров’я 
людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення 
під час перевезення небезпечних вантажів; 

контроль і нагляд за дотриманням вимог 
нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки 
на транспорті та правил перевезень небезпечних вантажів 
(крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке 
контролюється органами Національної поліції); 

прийняття в установленому порядку рішень про 
умови перевезення небезпечних вантажів відповідним 

виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту, у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері транспорту, у сфері перевезення 
небезпечних вантажів (компетентного органу України 
з перевезення небезпечних вантажів) належить: 

нормативно-правове регулювання з питань 
перевезення небезпечних вантажів, а також 
погодження нормативів і правил екологічної та 
радіаційної безпеки, захисту здоров’я людей та 
санітарно-епідемічного благополуччя населення під час 
перевезення небезпечних вантажів; 

затвердження класифікації та ідентифікації 
небезпечних вантажів, паковань, тари (виду і типу) та 
їх випробовувань і допущення до перевезення 
небезпечних вантажів в них, типу транспортних 
засобів, контейнерів та цистерн, визначення 
тимчасових відступів відповідно до міжнародних 
договорів України у сфері перевезення небезпечних 
вантажів; 

організація проведення перевірки цистерн; 
організація проведення спеціального навчання 

працівників суб’єктів перевезення небезпечних 
вантажів та уповноважених (консультантів, радників) 
з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів; 

визначення та координація діяльності центрів 
спеціального навчання та органів, уповноважених 
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видом транспорту (крім дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів, за якого маршрут і режим 
перевезення погоджуються з органами Національної 
поліції), якщо такі умови не передбачені у відповідних 
нормативно-правових актах; 

інформування через Міністерство закордонних 
справ України Комітету експертів ООН з перевезення 
небезпечних вантажів про результати класифікації 
небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були 
визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних 
вантажів; 

здійснення міжнародного співробітництва у сфері 
перевезення небезпечних вантажів. 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує реалізацію державної політики з 
питань безпеки на наземному транспорті, і центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері безпеки на морському та 
річковому транспорті, у сфері перевезення небезпечних 
вантажів належить здійснення контролю і нагляду за 
організацією безпечного перевезення небезпечних 
вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів, яке контролюється Міністерством внутрішніх 
справ України). 

проводити перевірку знань працівників суб’єктів 
перевезення небезпечних вантажів та уповноважених 
(консультантів, радників) з питань безпеки перевезення 
небезпечних вантажів, а також уповноваження 
суб’єктів господарювання на проведення перевірки 
цистерн, що використовуються для перевезення 
небезпечних вантажів, затвердження класифікації та 
ідентифікації визначених небезпечних вантажів, тари 
(виду і типу) та проведення їх випробовувань, типу 
транспортних засобів, контейнерів та цистерн; 

забезпечення ведення електронної бази даних про 
осіб, які пройшли спеціальне навчання з питань 
перевезення небезпечних вантажів; 

прийняття в установленому законодавством 
порядку рішень про умови перевезення небезпечних 
вантажів відповідним видом транспорту (крім 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів, умови 
здійснення якого погоджуються з уповноваженими 
органами Національної поліції), якщо такі умови не 
передбачені відповідними нормативно-правовими 
актами; 

інформування через Міністерство закордонних 
справ України Комітету експертів ООН з перевезення 
небезпечних вантажів про результати класифікації 
небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були 
визнані небезпечними, та про зміни у класифікації 
небезпечних вантажів; 

забезпечення додержання вимог міжнародних 
договорів України у сфері перевезення небезпечних 
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вантажів щодо безпечного перевезення небезпечних 
вантажів суб’єктами перевезення небезпечних 
вантажів; 

визначення тимчасових відступів стосовно 
застосування міжнародних договорів України у сфері 
перевезення небезпечних вантажів; 

здійснення міжнародного співробітництва у сфері 
перевезення небезпечних вантажів. 

Обгрунтування 
1. Згідно законодавства України затвердження типу 

транспортного засобу чи складових частин до них – це 
сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган 
підтверджує, що тип продукції відповідає вимогам та технічним 
приписам, визначеним Порядком. 

Відповідно до міжнародних договорів компетентним 
органом затверджується класифікація визначених небезпечних 
вантажів (вибухові речовини та вироби, деякі радіоактивні 
матеріали тощо). 

Міжнародні договори не передбачають затвердження 
типу упакувань. Крім цього це зробити не є можливим. 

Міністерство інфраструктури України не може 
самотужки затверджувати класифікацію визначених 
небезпечних вантажів, тари, транспортних засобів, контейнерів 
цистерн тощо. Це має здійснюватися органами, визначеними 
зазначеним мінісерством. 

2. Директива вимагає застосування положень ДОПНВ, 
ВОПНВ та RID (у визначених випадках допускає застосування 
додатку 2 до УМВС) до внутрішніх перевезень. Однак 
застосовування всіх положень зазначених міжнародних договорів 
до внутрішніх перевезень небезпечних вантажів не є доцільним. 
Директива передбачає встановлення тимчасових відступів. 
Проект Закону не передбачає можливості застосування таких 
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тимчасових відступів. 
Стаття 141. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів 

До компетенції центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів 
належать: 

контроль за додержанням законодавства у сфері 
перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється 
органами Національної поліції); 

інформування через Міністерство закордонних 
справ України Комітету експертів ООН з перевезення 
небезпечних вантажів про результати класифікації 
небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були 
визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних 
вантажів. 

Стаття 141. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику з 
питань безпеки на наземному транспорті та у сфері 
безпеки на морському та річковому транспорті, у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

До компетенції центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику з питань безпеки 
на наземному транспорті та у сфері безпеки на 
морському та річковому транспорті, у сфері 
перевезення небезпечних вантажів належить: 

державний нагляд (контроль) за додержанням 
законодавства та міжнародних договорів України у 
сфері перевезення небезпечних вантажів на 
автомобільному, залізничному, морському та 
річковому транспорті; 

контроль і нагляд за організацією безпечного 
перевезення небезпечних вантажів автомобільним, 
залізничним, морським та річковим транспортом; 

проведення технічного розслідування та аналізу 
причин аварій під час перевезення небезпечних 
вантажів автомобільним, залізничним, морським та 
річковим транспортом, ведення обліку таких аварій, 
розроблення профілактичних заходів щодо запобігання 
їх виникненню та контроль за проведенням таких 
заходів; 

контроль за наявністю договорів обов’язкового 
страхування відповідальності суб’єктів перевезення 
небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, 
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морським та річковим транспортом; 
узагальнення практики застосування 

законодавства у сфері перевезення небезпечних 
вантажів автомобільним, залізничним, морським та 
річковим транспортом з питань, що належать до його 
компетенції, розроблення пропозицій щодо 
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-
правових актів міністерств у зазначеній сфері та в 
установленому порядку подання їх керівникові 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері 
транспорту. 

 
Стаття 16. Компетенція Міністерства внутрішніх 

справ України, Національної поліції у сфері дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів 

До компетенції Міністерства внутрішніх справ 
України у сфері дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів належить: 

розроблення і затвердження за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері транспорту, 
нормативно-правових актів з питань дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів; 

здійснення контролю за забезпеченням організації 
підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених 
з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів; 

приймання іспитів та видача відповідних свідоцтв 

Стаття 16. Компетенція Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної поліції у сфері 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

До компетенції Міністерства внутрішніх справ 
України у сфері дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів належить: 

участь у розробленні нормативно-правових актів 
з питань дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів; 

участь у здійсненні контролю за забезпеченням 
організації підготовки водіїв транспортних засобів та 
уповноважених (консультантів, радників) з питань 
безпеки перевезення небезпечних вантажів; 

приймання іспитів та видача відповідних 
свідоцтв установленого зразка з питань безпеки 
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установленого зразка. 
До компетенції Національної поліції у сфері 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів належить: 
здійснення контролю за безпекою дорожнього руху 

під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, 
додержанням законодавства у зазначеній сфері; 

розроблення і видача в установленому порядку 
погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів; 
видача свідоцтва про допущення транспортних 

засобів до перевезення визначених небезпечних 
вантажів. 

До компетенції Національної поліції у сфері 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів 
належить: 

контроль за безпекою дорожнього руху під час 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів, 
додержанням законодавства у зазначеній сфері; 

видача свідоцтва про допущення транспортних 
засобів до перевезення визначених небезпечних 
вантажів; 

оформлення і видача в установленому порядку 
погодження маршрутів руху транспортних засобів під 
час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 
підвищеної небезпеки поза межами автомобільних 
доріг державного значення та маршрутів, 
затверджених Міністерством інфраструктури України 
та Міністерством внутрішніх справ України. 

Обґрунтування.  
Відповідно до чинного законодавства видача свідоцтв про 

допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних 
вантажів покладено на сервісні центри МВС, а не Національну 
поліцію України. 

Стаття 17. Компетенція місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування у 
сфері перевезення небезпечних вантажів 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

Стаття 17. Компетенція місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого 
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самоврядування у межах своєї компетенції, визначеної 
законодавством України, у сфері перевезення 
небезпечних вантажів здійснюють: 

реалізацію загальнодержавних програм 
забезпечення перевезення небезпечних вантажів, 
розробку та реалізацію місцевих програм забезпечення 
перевезень небезпечних вантажів; 

виконання інших функцій, встановлених 
законодавством з питань перевезення небезпечних 
вантажів. 

самоврядування у межах своєї компетенції, визначеної 
законодавством України, у сфері перевезення небезпечних 
вантажів здійснюють: 

виконання загальнодержавних програм 
забезпечення безпеки перевезення небезпечних 
вантажів, розроблення та виконання місцевих програм 
забезпечення безпеки перевезення небезпечних 
вантажів; 

виконання інших функцій, встановлених 
законодавством з питань перевезення небезпечних 
вантажів. 

 
Стаття 18. Умови перевезення небезпечних 

вантажів 
Умови перевезення небезпечних вантажів 

визначаються нормативно-правовими актами, що 
регулюють діяльність транспорту. У разі відсутності 
таких актів небезпечний вантаж допускається до 
перевезення на умовах, встановлених за рішенням 
органів, зазначених у статтях 13, 15 і 16 цього Закону. В 
разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів 
умови перевезення встановлюються органами 
Національної поліції. 

Відсутня. 

Стаття 18. Умови перевезення небезпечних вантажів 
Умови перевезення небезпечних вантажів 

визначаються міжнародними договорами України у 
сфері перевезення небезпечних вантажів, цим Законом 
та іншими нормативно-правовими актами України 
щодо забезпечення безпеки перевезення небезпечних 
вантажів. У разі відсутності таких актів небезпечний 
вантаж допускається до перевезення на умовах, 
встановлених за рішенням органів, зазначених у статтях 
13, 15 і 16 цього Закону. 

 
 
Перелік вантажів підвищеної небезпеки 

визначається згідно з міжнародними договорами 
України у сфері перевезення небезпечних вантажів. 

Обґрунтування.  
Частиною 2 статті 3 та статтею 4 Директиви  
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встановлено, що перевезення небезпечних вантажів по 
автомобільних дорогах, залізницях та внутрішніх водних шляхах 
здійснюються відповідно до вимог ДОПНВ, РІД та ВОПНВ, якщо 
інше не передбачено в додатках до зазначеної Директиви.  

Крім цього, згідно з пунктом 16 преамбули Директиви 
країнам-членам Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) 
дозволяється зберігати та застосовувати до перевезення 
небезпечних вантажів залізницями вимоги додатку 2 до Угоди 
про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01 
листопада 1951 року (УМВС).  

Розробка окремих правил перевезення небезпечних 
вантажів для кожного виду транспорту лише збільшує 
корупційні ризики та створює штучні перешкоди для здійснення 
перевезень небезпечних вантажів. Всі зусилля мають бути 
спрямовані на застосування до внутрішніх перевезень положень 
міжнародних договорів у сфері перевезення небезпечних 
вантажів, визначення тимчасових відступів для внутрішніх 
перевезень від положень зазначених договорів, визначення та 
розподіл повноважень компетентних органів, деталізацію 
обов’язків учасників перевезення небезпечних вантажів та 
встановлення відповідальності учасників перевезення 
небезпечних вантажів за порушення встановлених до 
перевезення таких вантажів вимог. 

Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими 
перевозяться небезпечні вантажі 

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні 
вантажі, повинні відповідати вимогам державних 
стандартів, безпеки, охорони праці та екології, а також у 
встановлених законодавством випадках мати відповідне 
маркування і свідоцтво про допущення до перевезення 
небезпечних вантажів. У разі дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів відповідні свідоцтва, згідно з 

Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, 
якими перевозяться небезпечні вантажі 

Транспортні засоби, якими перевозяться 
небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам 
законодавства, міжнародних договорів України у сфері 
перевезення небезпечних вантажів, правил перевезення 
небезпечних вантажів, безпеки, охорони праці та 
екології, а також в установлених законодавством 
випадках пройти перевірку, мати відповідне 



33 
 

законодавством, видаються територіальними органами 
Міністерства внутрішніх справ України. 

марковання, додаткове обладнання і свідоцтво про 
допущення транспортних засобів до перевезення 
визначених небезпечних вантажів. 

Стаття 26. Міжнародні перевезення небезпечних 
вантажів і міжнародне співробітництво у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

Міжнародні перевезення небезпечних вантажів 
здійснюються відповідно до цього Закону та 
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

 

Стаття 26. Міжнародні перевезення небезпечних 
вантажів і міжнародне співробітництво у сфері 
перевезення небезпечних вантажів 

Міжнародні перевезення небезпечних вантажів 
здійснюються відповідно до цього Закону та 
міжнародних договорів України у сфері перевезення 
небезпечних вантажів. 

Закон України “Про автомобільний транспорт” 
Стаття 1. Визначення основних термінів 
У цьому Законі наведені терміни вживаються в 

такому значенні: 
… 
небезпечний вантаж - речовини, матеріали, 

вироби, відходи виробничої та іншої діяльності і тара 
з-під них, які внаслідок притаманних їм властивостей 
за наявності певних факторів можуть під час 
перевезення спричинити вибух, пожежу, 
пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та 
інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду 
довкіллю, а також призвести до загибелі, 
травмування, отруєння людей, тварин і які за 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, або за 
результатами випробувань, залежно від ступеня їх 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
У цьому Законі наведені терміни вживаються в 

такому значенні: 
… 
Виключити. 
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впливу на довкілля або людину, віднесено до одного з 
класів небезпечних речовин; 

 

 

Стаття 2. Законодавство про автомобільний 
транспорт 

Законодавство про автомобільний транспорт 
складається із цього Закону, законів України “Про 
транспорт”, “Про дорожній рух”, чинних міжнародних 
договорів та інших нормативно-правових актів у сфері 
автомобільних перевезень. 

Стаття 2. Законодавство про автомобільний 
транспорт 

Законодавство про автомобільний транспорт 
складається із цього Закону, законів України “Про 
транспорт”, “Про дорожній рух”, “Про перевезення 
небезпечних вантажів”, інших нормативно-правових 
актів та чинних міжнародних договорів України у 
сфері автомобільних перевезень. 

 
Стаття 6. Система органів державного регулювання 

та контролю 
… 
На території України центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики з 
питань безпеки на наземному транспорті, у сфері 
міжнародних автомобільних перевезень здійснює: 

… 
контроль та нагляд за дотриманням вимог 

нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки 
на автомобільному транспорті та правил перевезення 
небезпечних вантажів; 

контроль внесення перевізниками-нерезидентами 
платежів за проїзд автомобільними дорогами України; 

перевірку транспортно-експедиційної документації 
на здійснення перевезень пасажирів і вантажів 

Стаття 6. Система органів державного регулювання 
та контролю 

… 
На території України центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики з 
питань безпеки на наземному транспорті, у сфері 
міжнародних автомобільних перевезень здійснює: 

… 
контроль та нагляд за дотриманням вимог 

нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на 
автомобільному транспорті та законодавства з питань 
перевезення небезпечних вантажів; 

контроль внесення перевізниками-нерезидентами 
платежів за проїзд автомобільними дорогами України; 

перевірку транспортно-експедиційної документації 
на здійснення перевезень пасажирів і вантажів 
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автомобільним транспортом; 
габаритно-ваговий контроль транспортних засобів. 
У пунктах пропуску через державний кордон 

України центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, у сфері міжнародних автомобільних 
перевезень здійснює: 

контроль наявності дозвільних документів на 
виконання перевезень; 

габаритно-ваговий контроль транспортних засобів; 
контроль за дотриманням перевізниками правил 

перевезення небезпечних вантажів; 

автомобільним транспортом; 
габаритно-ваговий контроль транспортних засобів. 
У пунктах пропуску через державний кордон 

України центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, у сфері міжнародних автомобільних 
перевезень здійснює: 

контроль наявності дозвільних документів на 
виконання перевезень; 

габаритно-ваговий контроль транспортних засобів; 
контроль за дотриманням перевізниками 

законодавства з питань перевезення небезпечних 
вантажів; 

 
Стаття 9. Особливості ліцензування на 

автомобільному транспорті 
… 
Завданням ліцензування на автомобільному 

транспорті є: 
сприяння становленню сучасного ринку послуг, 

розвитку автомобільного транспорту та стимулювання 
впровадження нових видів послуг; 

підвищення ефективності використання 
транспортних засобів; 

створення конкурентного середовища; 
захист прав споживачів та ринку послуг від 

небезпечних перевезень; 

Стаття 9. Особливості ліцензування на 
автомобільному транспорті 

… 
Завданням ліцензування на автомобільному 

транспорті є: 
сприяння становленню сучасного ринку послуг, 

розвитку автомобільного транспорту та стимулювання 
впровадження нових видів послуг; 

підвищення ефективності використання 
транспортних засобів; 

створення конкурентного середовища; 
захист прав споживачів та ринку послуг від 

перевезення небезпечних вантажів; 
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Стаття 58. Контроль за здійсненням міжнародних 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом 

… 
Функціями контролю за здійсненням міжнародних 

автомобільних перевезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом є: 

… 
перевірка вагових і габаритних параметрів 

транспортних засобів; 
контроль та нагляд за дотриманням правил 

перевезення небезпечних вантажів. 

Стаття 58. Контроль за здійсненням міжнародних 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом 

… 
Функціями контролю за здійсненням міжнародних 

автомобільних перевезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом є: 

… 
перевірка вагових і габаритних параметрів 

транспортних засобів; 
контроль та нагляд за дотриманням законодавства з 

питань перевезення небезпечних вантажів. 
 
 


