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Цілі впровадження тахографічних систем

Аварії на дорогах передусім пов’язані з:

- станом дорожньої інфраструктури;

- станом транспортних засобів (технічне

обслуговування, несправність, …);

- людським фактором (помилки водіїв).

У Європі було встановлено, що 90% ДТП

трапляються через людський фактор.

Перевищення швидкості, 

втрата керування,

недостатня концентрація уваги

головним чином через втому

З огляду на це з’явилася вимога щодо регулювання часу керування та відпочинку водія 

щодня та щотижня.



Цілі впровадження тахографічних систем

Історія

Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у міжнародній торгівлі.

Транспортні підприємства та організації конкурують між собою, а національне 

законодавство створює конкурентні та незбалансовані переваги для деяких з них:

- встановлений на законодавчому рівні час керування/робочий час може відрізнятися 

залежно від країни;

- заробітна плата водіїв залежить від рівня розвитку економіки країни.

Отже, необхідно гармонізувати положення, що регулюють діяльність 

транспортних підприємств та організацій, задіяних у сфері міжнародних перевезень

Час керування та відпочинку - це основні питання, які потрібно врегулювати.



Цілі впровадження тахографічних 
систем

Збільшення кількості підприємств, що займаються автоперевезеннями,
передбачає потребу у залученні до роботи дедалі більшої кількості
водіїв, зазвичай як штатних працівників.
Для такої посади потрібні окремі правила роботи, адаптовані до
специфічних робочих умов водіїв, як мобільних працівників.
Діяльність водія автотранспортного засобу передбачає:

- керування транспортним засобом;

- вирішення адміністративних питань (робота з документами);

- вирішення логістичних питань (завантаження, розвантаження);

- додаткові витрати часу (очікування на завантаження/розвантаження).

Для забезпечення соціального захисту водіїв питання часу керування та відпочинку є 
ключовими.



Цілі впровадження тахографічних систем

Питання регулювання часу керування, періодів відпочинку
або інших видів діяльності водіїв повинне бути чітко визначене,
а відповідні положення – уніфіковані.

Аналогічно до системи контролю робочого часу робітників
на заводі, у кожному транспортному засобі потрібно встановити
пристрої контролю, які фіксуватимуть виконання вимог щодо
діяльності у сфері автомобільних перевезень:

- безпека дорожнього руху;

- чесна конкуренція;

- соціальний захист водіїв.



Цілі впровадження тахографічних систем

Тахографи повинні фіксувати:

- швидкість транспортного засобу;

- пройдену відстань;

- час та тривалість керування;

- періоди відпочинку;

- робочий час;

- присутність на робочому місці.

Реєстраційний пристрій повинен автоматично переходити у режим «ВОДІННЯ» одразу 
після початку руху транспортного засобу.



Контрольний пристрій

Доволі часто замість часу керування та відпочинку водіїв аналізується швидкість транспортного 

засобу:

Інформація про швидкість транспортного засобу може бути отримана інспектором без 

використання спеціальних пристроїв.

Здавалося б, контроль швидкості – більш простий шлях для покращення безпеки на дорогах!

Але головна ціль тахографа – перевіряти тривалість часу керування та відпочинку водіїв для:

боротьби зі втомою на робочому місці; підвищення безпеки дорожнього руху;

встановлення однакового часу керування; забезпечення чесної конкуренції;

регулювання діяльності водіїв; забезпечення соціального захисту водіїв.

Цілі впровадження тахографічних систем



Для виконання вимог щодо діяльності з автомобільних перевезень:

- безпека дорожнього руху;

- чесна конкуренція;

- соціальний захист водіїв

Тахографічна система заснована на «3 стовпах»:

- реєструючий пристрій фіксація

- контроль перевірки

- регулювання законодавча база

Цілі впровадження тахографічних систем



Реєструючий пристрій тахографічної системи 

Спочатку тахографи записували дані на діаграму (паперовий диск)

(зазвичай називається «аналоговий тахограф»).

Зараз цифровий тахограф та картки з чіпами замінюють старі технології.



Реєструючий пристрій тахографічної системи 

Мета різних видів тахографів однакова!

- безпека дорожнього руху;

- чесна конкуренція;

- соціальний захист водіїв.

Різні види тахографів фіксують однакові типи даних!

- швидкість;

- пройдена відстань;

- діяльність водія (час керування, час відпочинку, робочий час,

присутність на робочому місці).

Завдяки такій технології:

- дані більш захищені;

- можлива комп’ютерна обробка даних;

- інструменти допомоги водіям можуть застосовувати, але вони не є обов’язковими.



При використані як аналогового, так і цифрового тахографів фіксуються одні й ті самі 

дані!

Тахографи були вроваджені у Європі понад 40 років тому

- аналогові тахографи досі використовуються на більш старих транспортних засобах; 

- цифрові тахографи використовуються на усіх транспортних засобах, зареєстрованих:

- з 1-го травня 2006 р. для країн-членів ЄС;

- з 16-го червня 2010 р. для країн, які не є членами ЄС, проте приєдналися

до Угоди ЄУТР.

Реєструючий пристрій тахографічної системи 



Перевірки тахографічних систем

Придорожні перевірки та перевірки підприємств

- Придорожні перевірки можливі завдяки наявності 

друкованих матеріалів. Більш детальні перевірки 

рекомендується проводити за допомогою цифрових тахографів 

зі спеціальними інструментами.

- Перевірки підприємств: їхня мета – перевірити, чи здійснює 

підприємство регулювання робочого часу водіїв та чи вживає за 

потреби запобіжні заходи (дисциплінарні, профілактичні тощо).

Такі перевірки спрямовані на забезпечення відповідального 

ставлення транспортних підприємств та водіїв до їхньої 

професійної діяльності.

Мета: впровадження «культури безпеки дорожнього руху»



Регулювання застосування тахографічних систем

Структура регулювання:

- Технічні вимоги:

- специфікації реєструючих пристроїв цифрових тахографів;

- специфікації реєстраційних листів та карток тахографів;

- процедури встановлення та перевірки реєструючого обладання;

- визначення принципів безпеки;

- офіційне затвердження типу контрольного пристрою.

- Соціальні вимоги:

- визначення діяльності водіїв;

- види транспортних засобів, на які поширюється дія відповідних 

положень;

- використання даних тахографів;

- перевірка даних тахографів.



Вид дозволу для системи цифрових тахографів
Реєструючі пристрої та картки:

- Офіційне затвердження типу контрольного

пристрою компетентними органами

- функціональні вимоги;

- вимоги щодо безпеки;

- сумісність із транспортним засобом.

- Встановлення та перевірка затвердженими майстернями

- відповідність нормам щодо встановлення;

- перша функціональна та калібрувальна перевірка;

- періодична функціональна та калібрувальна перевірка (раз на 

2 роки)

Будь-який затверджений тахограф має дозвіл на 

використання в усіх країнах-членах ЄС та Договірних 

Сторонах ЄУТР.



Один із основних елементів впровадження тахографічних систем:

Майстерні повинні затверджуватися компетентними органами відповідно до 

специфікацій:

- наявність відповідних навичок та кваліфікації у механіків та адміністрації;

- проходження навчання з технічних питань і питань безпеки;

- дотримання процедур безпеки (конфіденційність, сумлінність);

- виконання процедур встановлення, ремонту та перевірки пристроїв;

- наявність відповідних затверджених інструментів (вимірювання);

- наявність відповідних приміщень.

Договір про надання послуг майстерні періодично поновлюється після проведення 

її перевірки (аудиту) компетентним органом.

Проведення позапланових перевірок має на меті збільшення надійності системи.

Затверджені майстерні для обслуговування тахографічних систем



Навчання користувачів тахографічних систем

Кожна категорія зацікавлених сторін повинна пройти навчання:

- водії (законодавство, використання, відповідальність);

- підприємства (законодавство, відповідальність);

- майстерні (техніка, безпека, відповідальність);

- органи контролю (законодавство, використання).



Регламенти ЄС та Угода ЄУТР

Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 (зі змінами), Регламент (ЄС) № 561/2006 та відповідні директиви

Обов’язкові для виконання на території 27 країн-членів ЄС, що у рамках відповідних положень

розглядаються як одна країна, тобто для країн-членів ЄС регулюються як внутрішні, так і

міжнародні автомобільні перевезення.

Угода ЄУТР застосовується тільки для міжнародних перевезень на території усіх Договірних сторін Угоди,

але деякі з них, які не є членами ЄС, можуть застосовувати Угоду самостійно

для внутрішніх автомобільних перевезень.



Коротко про тахографічну систему

ЦІЛІ

Безпека дорожнього 

руху

Чесна конкуренція Соціальний захист 

водіїв

КОМПОНЕНТИ

«3 стовпи»

Законодавство Реєструючий пристрій Перевірки

ЗАСОБИ

Навчання Оф. затвердження 

типу, договори

Затверджені 

майстерні



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

