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Перевізник - визначення 

● Перевізник, як визначено в Директиві 2004/49/EC, це 
будь-яке публічне або приватне підприємство, основна 
діяльність якого полягає у здійсненні перевезень товарів 
та/або пасажирів залізницею за умови, що підприємство 
забезпечує тягу; це також включає підприємства, які 
надають лише тягу.  
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Чи означає це, що придбавши 
локомотиви та надаючи послуги 
з перевезень залізницею будь-
хто може бути перевідником?  

НІ! Є вимоги, 
 яких потрібно  
дотримуватись! 
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● Основний вид діяльності – надання послуг з 
перевезення товарів/пасажирів залізницею  

● За будь-яких умов повинні забезпечувати тягу. 

Вимоги: 

Ф
УН

КЦ
ІЇ:

 

Сертифікат 
Частина 

A 
Сертифікат 

Частина 

B 
Ліцензія 

 

Сертифікати безпеки 

Перевізники - Вимоги 
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Вимоги: 

Підтверджує професійну та економічну 
спроможність компанії, а також  

гарантує їх.  
(Діє в Європі) 

 

Ліцензія 

 

Ліцензія – Загальні вимоги A 
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● Юридична особа, заснована та створена на невизначений 
термін; основна мета діяльності – надання послуг залізничного 
транспорту. 

● Фінансова можливість виконувати всі свої поточні та майбутні 
зобов'язання. 

● Професійна компетенція виконавчого та технічного персоналу 
та гарантія того, що очікувані послуги будуть надані. 

● Страхування цивільної відповідальності, стосовно будь-якого 
аспекту, що може виникнути у зв'язку з діяльністю Компанії. 
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СУБ  – Для чого потрібна? 

● Як можна гарантувати те, що 
перевізник здійснюватиме 
свою діяльність безпечно? 
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B 

● Перевізник несе відповідальність, використовуючи 
Систему управління безпекою (СУБ). 

● Така СУБ включає всі процедури перевізника у 
письмовому вигляді, що гарантують безпечну 
експлуатацію.  

● Кожен перевізник використовує свою власну СУБ. 
● Національний орган з питань безпеки проводить 

перевірку та затверджує СУБ.  

 

Директива 
2004/49 
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СУБ - Зміст 

● Перевізник повинен впровадити СУБ щоб гарантувати: 

 Дотримання  Директив та Регламентів Європейської Комісії.  
 Відповідність національним правилам безпеки. 
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C 

 

ТСІ ЕКСПЛ 

Регламент 

2015/995 

 

Інші ТСІ 
 

Регламент 
1158/2010 

 

Регламент 
402/2013 

 

Регламент 
1078/2012 

СУБ 

 

Рішення 

2010/409 

 

Рішення 

2012/226 

 

Рішення 

2013/753 

 

R.D. 

810/2007 

 

Наказ  
2872/2010 

 

Наказ  
167/2015 

 

RCF 
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СУБ – Поширення та застосування 
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Всі співробітники компанії 
повинні знати про наявність СУБ. 

Відповідальність за її правильне 
застосування несуть ВСІ, а не тільки 

Директор з питань безпеки.  
 

СУБ є основою для забезпечення 
безпечного здійснення 

діяльності.  
Тому, якщо персонал не знає про її 

існування, СУБ не використовується, 
або не оновлюється, то вона не 

ефективна 
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Сертифікати безпеки – для чого? 
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Все таки…для чого потрібен 
Сертифікат Безпеки, якщо в мене 

вже є ліцензія та СУБ? 

Сертифікат безпеки доводить що: 

 Перевізник використовує власну Систему управління 
безпекою (СУБ). 

 Перевізник зможе дотримуватись вимог щодо: 
o систем контролю, експлуатації та залізничної 

безпеки; 

o необхідних знань та професійних навиків 

персоналу, щоб гарантувати безпеку перевезень; 

та  

o технічних характеристик рухомого складу, а також 

його технічне обслуговування,  

для того, щоб контролювати всі ризики та проводити 
діяльність у безпечних умовах. 
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Сертифікати безпеки - Мета 
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● Наявність Сертифікату безпеки є основною вимогою 
до початку роботи на залізничному ринку, але… 

що дійсно важливо – це дотримання умов на яких 
він був виданий. 

Основною метою СУБ є 
здійснення діяльності в 
безпечних умовах , а не 

отримання 
сертифікату безпеки.  
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Сертифікати безпеки – Частини A & B 
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Сертифікат  
Частина 

A 

Затвердження СУБ 

компанії. 
(Дійсний в Європі) 

 

Сертифікат  
Частина 

B 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

окремих мереж. 

(Дійсний на 
національному рівні) 
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Дозвіл на введення в експлуатацію 
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D 

● До використання на мережі, 
рухомий склад повинен отримати 
дозвіл на введення в 
експлуатацію, який видає 
компетентний національний 
орган з питань безпеки. 

• Європейські регламенти: 

 Регламент (EU) nº 1302/2014 [Loc. & Pas. TSI 2014] 

 Регламент (EU) nº 321/2013 [WAG TSI 2013] + 

Додатки 

• Національні Технічні Правила: 

Правова база, що використовується:  

Support for the implementation of the EU 
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Процес отримання дозволу 
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Дозвіл на 
введення в 

експлуатацію 

Випробування 

Сертифікація ЄС, 
або національна 

Виправлення 
невідповідностей 

Сплата платежів 

Отримання 
дозволу на 
введення в 

експлуатацію 

Перевірка 
сумісності поїзд-

маршрут 

Визначення типу 
дозволу 

Визначити, який 
документ потрібно 

застосувати: 

ТСІ та/або Національні 
техн. правила 

Перевірка на 
предмет 

відповідності ТСІ 
та/або НТП 

NoBo (для TSIs) DeBo (для НТП) 

D 
Support for the implementation of the EU 

Railways Transport Model  in Ukraine 



Requirements for Railways Undertakings (September 2018) 

Висновки 
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Ліцензія 

 

Сертифікат  
безпеки 

A+B 
Дозвіл на 

введення в 
експлуатацію 

 

Сертифікат 
експлуатан

та (AOC) 
Ліцензія на 
виконання 
діяльності 

 
сертифікат льотної

 придатності 

Вимоги для роботи в залізничній галузі є еквівалентними вимогам 
інших галузей  (наприклад, авіація). 

Мета – гарантувати безпеку як національних, так і міжнародних 
залізничних перевезень.  
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