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ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

автомобільні перевезення

вантажів за умови, що максимально допустима маса транспортного

засобу, включно з причепом або напівпричепом перевищує 3,5 тонни;

пасажирів транспортними засобами, розробленими або

модифікованими для перевезення більш ніж дев’яти осіб, включно з

водієм.



ВАНТАЖНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

Вантажівка
Фургон+напівпричеп

Тягач+напівпричеп
Вантажівка+напівпричеп

КОМЕРЦІЙНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Якщо маса усього транспортного

засобу (включно з причепом) перевищує

3,5 т, на ньому потрібно встановити

тахограф.



ПАСАЖИРСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА 

ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

КОМЕРЦІЙНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Автобус або мікроавтобус з кількістю місць понад 9,

включно з водієм, має бути оснащений тахографом.



ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ НЕ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

для усіх держав-членів

- Автобуси на звичайному маршруті < 50 км (наприклад, міський автобус);

- транспортні засоби, максимальна допустима швидкість яких не перевищує 40 км/год;

- транспортні засоби, які є власністю чи експлуатуються за наймом без водіїв збройними силами,

службами цивільної оборони, протипожежними службами і силами, відповідальними за

підтримання громадського порядку, якщо перевезення здійснюється в процесі виконання

поставлених перед цими службами завдань та під їх безпосереднім контролем.



ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ НЕ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

для усіх держав-членів

- транспортні засоби, включаючи транспортні засоби, що використовуються для некомерційних

перевезень гуманітарної допомоги або під час надзвичайних ситуацій чи в рамках рятувальних

операцій;

- спеціалізовані транспортні засоби, які використовуються медичними службами;

- спеціалізовані транспортні засоби технічної допомоги (аварійно-ремонтні), що здійснюють

перевезення в радіусі 100 км від бази;

- комерційні транспортні засоби, які мають статус історико-культурної цінності згідно з

законодавством держави-члена, на території якої вони експлуатуються, та використовуються для

некомерційних перевезень вантажів чи пасажирів.



ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ НЕ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

за рішенням держави-члена

- транспортні засоби, які є власністю або наймаються без водія державними органами для

здійснення автотранспортних перевезень без конкурування з приватними транспортними

підприємствами;

- транспортні засоби, які використовуються чи наймаються без водія сільськогосподарськими,

садівничими, лісогосподарськими, фермерськими чи рибницькими підприємствами для

перевезення вантажів в рамках їх основної підприємницької діяльності в радіусі до 100 км від бази

підприємства;

- сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, що використовуються для

сільськогосподарських чи лісогосподарських робіт в радіусі до 100 км від бази підприємства, яке є

власником транспортного засобу, наймає чи орендує його.



ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ НЕ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

за рішенням держави-члена

- транспортні засоби чи комбінації транспортних засобів, максимальна допустима маса яких не

перевищує 7,5 тонн, що використовуються (лише в радіусі 50 км від бази підприємства і за умови,

що управління цими транспортними засобами не є основним видом діяльності водія):

універсальними провайдерами послуг для розвитку внутрішнього ринку поштових

послуг Спільноти і покращення якості обслуговування для доставки товарів як компоненту

загального обслуговування,

або для перевезення матеріалів, обладнання чи механізмів, які водій використовуватиме під

час роботи.

- транспортні засоби, що експлуатуються виключно на островах, площа яких не перевищує 2300

км2;

- транспортні засоби, що використовуються для перевезення вантажів у радіусі 50 км від бази

підприємства і працюють на природному чи скрапленому газі або електроенергії, максимальна

допустима маса яких, включаючи масу причепа чи напівпричепа, не перевищує 7,5 тонн;



ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ НЕ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

за рішенням держави-члена

- транспортні засоби, що використовуються для підготовки (тренування) і складення іспиту для

отримання водійського посвідчення чи сертифікату професійної компетенції за умови, що вони не

використовуються для комерційного перевезення вантажів чи пасажирів;

- транспортні засоби, що використовуються для проведення каналізаційних робіт, захисту від

паводків, техобслуговування систем водо-, газо- і електропостачання, техобслуговування доріг

і дорожнього контролю, збору і утилізації побутових відходів за принципом «від дверей до дверей»,

надання послуг телеграфного і телефонного зв’язку, радіомовлення і телебачення, а також для

виявлення радіо- і телепередавачів та приймачів;

- транспортні засоби з обмеженою кількістю місць – від 10 до 17, що використовуються виключно

для некомерційного перевезення пасажирів;

- спеціалізовані транспортні засоби, що транспортують циркове та ярмаркове обладнання.



ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ НЕ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

за рішенням держави-члена

- мобільні транспортні засоби, спеціально оснащені для реалізації проектів,

головною метою яких є використання ТЗ в якості навчального матеріалу у

стаціонарному положенні;

- транспортні засоби, що використовуються для збору молока з ферм і для

повернення на ферми молочної тари чи молочних продуктів, призначених для

вигодовування тварин;

- спеціалізовані транспортні засоби, що транспортують гроші та/або цінності.



ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ НЕ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ

за рішенням держави-члена

- транспортні засоби, що використовуються для перевезення відходів

тваринництва чи тушок тварин, не призначених для споживання людьми;

- транспортні засоби, що використовуються виключно на дорогах в межах

вузлових споруд на зразок портів, депо чи залізничних терміналів;

- транспортні засоби, що використовуються для перевезення живих тварин з

ферм на місцеві ринки чи навпаки або з ринків на місцеві скотобійні в радіусі до

50 км.



ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Встановлення тахометричної системи

Бортовий пристрій у кабіні водія

Датчик руху

Фіксується і закріплюється в коробці передач

Бортовий пристрій працює на постійній основі від акумулятора транспортного засобу і

під’єднується до коробки передач.

Другий датчик руху під’єднується до бортового пристрою (для ТЗ зареєстрованих з

жовтня 2012 р.).

Якщо датчик руху неможливо під’єднати до коробки передач, тоді під’єднання

здійснюється через адаптор.



ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Встановлення бортового пристрою, датчику руху та інших елементів здійснює затверджена

майстерня.

Після встановлення тахографічної системи, майстерня забезпечує калібрацію обладнання.

Усі дані про калібрування записуються бортовим пристроєм із зазначенням дати й часу, а

також даних про майстерню.



ЗАТВЕРДЖЕНІ МАЙСТЕРНІ

Компетентний державний орган повинен забезпечувати сертифікацію майстерень

- майстерня повинна відповідати технічним вимогам, визначеним державним органом;

- майстерня повинна мати необхідні технічні засоби (пристрої для встановлення і

калібрування обладнання, відповідні приміщення,..);

- майстерня повинна провести відповідне навчання (тренінг) механіків щодо роботи з

тахографічними системами;

- державний орган затверджує майстерні на основі аудиту (перевірки) відповідності

майстерні встановленим технічним вимогам;

- механіки майстерень отримують персональні картки для калібрування;

- державний орган повинен регулярно проводити аудити (перевірки) майстерні

(заплановані та/або позапланові).



ЗАТВЕРДЖЕНІ МАЙСТЕРНІ

Технічні вимоги для майстерні встановлюються компетентним державним органом

- Регламент ЄС не нав’язує жодних стандартів;

- Технічні вимоги повинні забезпечувати безпеку, надійність і якість послуг майстерень;

- Технічні вимоги повинні передбачати:

- відповідальність і незалежність майстерні;

- наявність досвідченого та кваліфікованого персоналу з хорошою репутацією;

- наявність приміщень, пристосованих для обслуговування вантажівок та автобусів;

- наявність відповідного технічного обладнання (інструменти);

- наявність схвалених вимірювальних та калібрувальних інструментів;

- наявність безпечного приміщення/місця для чутливих компонентів;

- забезпечення відстеження робітників і їх діяльності адміністрацією майстерні.



ВИДАЧА КАРТОК

Процедура видачі карток у рамках Регламентів ЄС є такою ж, як і для Угоди ЄУТР.

Орган видачі карток видає чотири види карток.

- Відповідні форми заявок мають бути наявними як у друкованій формі, так і через інтернет

- картки водія, компанії і органу контролю дійсні упродовж 5 років;

- картка майстерні з ПІН-кодом дійсна упродовж 1 року.

- Орган видачі карток повинен перевіряти правомірність запитів:

- заявник проживає у країні понад 180 днів/рік;

- дотримання національних вимог (наприклад, наявність водійських прав для водіїв);

- водії повинні мати спеціальну картку: перевірка кожного запиту за іншими країнами.



ВИДАЧА КАРТОК

Процедура видачі карток у рамках Регламентів ЄС є такою ж, як і для Угоди ЄУТР.

- Орган видачі карток видає картки користувачам на фіксований термін.

- Орган видачі карток у короткий строк оновлює картки (якщо вони не визначені як

загублені або вкрадені)

керування транспортним засобом без дійсної картки водія є порушенням!

- Орган видачі карток веде базу даних з метою перевірки дійсності карток.

- Орган видачі карток відповідає на запити інших держав-членів ЄС.

- Орган видачі карток постійно підтримує зв’язок із Спільним дослідницьким центром

(JRC), що видає сертифікати.



Дякую за увагу! 

Жиль БАРАНЖЕ

• gilles.baranger@free.fr

Для того, щоб отримати більше 
інформації про проект «AASISTS», 
зверніться, будь ласка, за електронною 
адресою:

aasists@egis-ukraina.com

mailto:aasists@egis-ukraina.com

