
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ  
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНУ

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони



 ПРАВОВІ  
ЗАСАДИ

      Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми  державами-членами, з іншої 

сторони, ст. 368, 369, Додаток ХХХІІ 
Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106  

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони

Застосування обмежувачів швидкості 
Директива 92/6/ЄЕС 

Робочий час та час відпочинку водіїв, застосування тахографів 
Регламенти 561/2006 та 3821/85, Директиви 2002/15/ЄС та 2006/22/ЄС

 Підтримання рівня професійної компетентності водіїв 
 Директива 2003/59/ЄС 

Перевірка на придатність до експлуатації моторних транспортних засобів та 
їх причепів 
Директива 2014/45/ЄС



Імплементація 2 Регламентів та 5 Директив ЄС 
 

• Про автомобільний транспорт                              

• Про дорожній рух 

• Кодекс України про адміністративні правопорушення 

передбачає внесення змін до Законів України: 

ОСНОВА 
ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ



➢ Забезпечити ефективні умови, що сприяють використанню придатних до експлуатації 
транспортних засобів 

➢ Підвищити соціальні стандарти робочого часу та часу відпочинку водіїв комерційних 
транспортних засобів, використовуючи контрольні пристрої (тахографи) та 
обмежувачі швидкості 

➢ Створити умови визнання результатів контролю безпечності використання  
транспортних засобів в ЄС 

➢ Створити умови для зменшення корупції в автомобільному секторі економіки   

БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІСНИХ  
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ОСНОВНІ  
ЗАВДАННЯ 

Метою законопроекту є підвищення ефективності, безпечності та 
соціальних стандартів діяльності автомобільного транспорту з 

використанням провідних практик держав-членів ЄС



ДІЮЧА СИСТЕМА 

• Обов ’язковий техн ічний контроль .  
Перевіряється технічний стан 
  
• Підлягають контролю транспортні засоби, що 
здійснюють перевезення пасажирів/вантажів з 
метою отримання прибутку 

• Процедура перевірки визначається 
«обов’язковий технічний контроль», документ, 
що містить результати перевірки, зокрема 
значення величин 

•  Контроль за діяльністю суб ’єктів  
зд ійснення обов ’язкового техн ічного 
контролю транспортних засобів 

ЗАПРОПОНОВАНА СИСТЕМА 
• Перевірка придатності транспортних засобів до 
експлуатації. Забезпечує перевірку конструкції та 
т е х н і ч н о г о с т а н у ( в и я в л е н н я н е з а к о н н о го 
модифікування) 

• Нагляд за пунктами перевірки придатност і , 
придорожній контроль комерційних транспортних 
засобів здійснює - Укртрансбезпека 

• Контроль на вулично-дорожній мережі здійснює 
Національна поліція України 

• Підготовка кваліфікованого персоналу пункту перевірки 
придатності до експлуатації

Підтвердження придатності транспортних  
засобів до експлуатації



Категорія транспортного 
засобу Визначення

Перевірка після виготовлення 
(перша реєстрація нового КТЗ, 
за кордоном або в Україні) 
через (роки)

Перевірка далі періодично до 
моменту утилізації через 
(роки)

Зараз в 
Україні

Директива Зараз в Україні Директива

L3, L4, L5 і L7 Мототехніка Відсутня 2 Відсутня 2

М1, N1 
Легкові,  
вантажні (не комерційні) Відсутня 4 Відсутня 2

Таксі М1 Таксі 1 1 1 1

N2, N3, O3, O4 Вантажні і їх причепи 1 1 1 1

Перевезення небезпечних 
вантажів

Вантажні і їх причепи 0,5 1 0,5 1

М2, М3 Автобуси 0,5 1 0.5 1

Періодичність перевірок транспортних  
засобів на придатність до експлуатації  



З 1 січня 2022 року  
водиться обов'язкова перевірка  

транспортних засобів на придатність до експлуатації  

Мототехніка категорій - L3, L4, L5, L7 Легкові,  вантажні (не комерційні) М1, N1 , 

Відповідно до вимог статті 2 Директиви 2014/45/ЄС щодо періодичних перевірок придатності 
до експлуатації колісних транспортних засобів та їхніх причепів 



Перевірка придатності транспортних засобів до експлуатації повинна 
проводитись з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

Випробувальна  
лабораторія



до 01 січня 2022 року Випадки проведення перевірки 
придатності до експлуатації

• Реєстрації/перереєстрації транспортного засобу 

• Зміни власника транспортного засобу 

• Зміни або модифікації систем чи їх складових, що впливають на безпеку дорожнього     

   руху або навколишнього природного середовища 



Допуск транспортних засобів  
у дорожньому русі 

ТЕХНІЧНИЙ 
ОПИС

Сертифікат відповідності щодо індивідуального 
затвердження колісного транспортного засобу 
бувших у використанні

Проходження перевірки придатності до експлуатації та 
підтвердження відповідності конструкції транспортного засобу 

запровадження



ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)

Пункт перевірки 
придатності

Придорожній огляд

Пункт сервісу тахографів 
та обмежувачів швидкості

Навчальний центр

на придатність до експлуатації  

Супровідні документи 

Державний нагляд 
(контроль) 

Транспортні засоби 
комерційні

Тахограф, обмежувач швидкості

Директива 2014/47/ЄС

Укртрансбезпека



Суб'єкти господарювання визначених для проведення 
перевірки на придатність транспортних засобів  

Контроль на вулично-
дорожній мережі

Транспортні засоби 

Національна поліція України
Міністерство внутрішніх  

справ України 

Ведення реєстру та 
моніторинг 



Цифровий тахограф Аналоговий тахограф

Обов'язкове використання тахографів  
для транспортних засобів: 
• здійснюють перевезення пасажирів/вантажів на відстані понад 50 км  
• з повною масою ТЗ понад 3,5 тон  
• здійснюють перевезення вантажів (не комерційного) з повною масою ТЗ понад 7,5 тон 
• з максимальною швидкістю понад 40 км/год 
• цифровий тахограф обов’язковий для ТЗ після 2010 року виготовлення  або на заміну аналоговому (вийшов з ладу)

Контрольний пристрій реєстрації режимів праці та 
відпочинку водія (ТАХОГРАФ)

Запроваджуються:  
 З 01 липня 2019 року на транспортні засоби комерційні, що здійснюють міжнародні  перевезення пасажирів та вантажів, повинні 
 бути обладнані цифровими тахографами. 

 З 01 березня 2019 року транспортні засоби комерційні, що здійснюють внутрішні перевезення пасажирів та вантажів, повинні  
бути обладнані тахографами:  
                                            аналоговими або цифровими – транспортні засоби, зареєстровані до 16 червня 2010 року; 
                                            цифровими - транспортні засоби, зареєстровані після 16 червня 2010 року. 



Пристрої обмеження швидкості  
Пристроями обмеження швидкості повинні бути обладнані: 
•    вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тони, які використовуються для міжнародних перевезень; 
•    автобуси, які використовуються для міжнародних пасажирських перевезень; 
•    вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тони, та автобуси з датою першої реєстрації в Україні після 1 
січня 2008 року); 
•    автобуси для перевезення школярів.

Значення максимальних швидкостей   
налаштування пристроїв обмеження: 
• вантажних автомобілів – 90 км/год 
• автобусів – 100 км/год 
• шкільних автобусів – 70 км/год

Обмежувачі швидкості обладнуються (запроваджуються): 
  
 з 01 липня 2019 року - на транспортних засобах комерційних, що  
здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та вантажів 

 з 01 січня 2020 року - на транспортних засобах комерційних, що  
здійснюють внутрішні перевезення пасажирів та вантажів 



ДІЮЧА СИСТЕМА 

І . Підготовка водіїв в навчальних 
закладах щодо: 
• Правил дорожнього руху; 
• Будови та експлуатації ТЗ; 
• Основ безпеки руху та надання домедичної допомоги; 
• Вмінь та навичок керування ТЗ.  

ІІ. Складання іспиту  
• тестування  
• перевірка навичок водіння ТЗ.  

ІІІ. Отримання посвідчення водія відповідної 
категорії, яке дає право у т. ч. на перевезення 
вантажів/пасажирів.  

ЗАПРОПОНОВАНА СИСТЕМА 

Для водіїв, які професійно здійснюють перевезення пасажирів 
або вантажів, запроваджується обов’язкова початкова 
кваліфікація та періодична підготовка   
  
Для водіїв, які на 01 січня 2019 року мають посвідчення 
водія категорій  D1, D1+E, D, D+E, С1, С1+Е, С, С+Е:  
• Проходять періодичну підготовка у призначених навчальних 
закладах кожні 5 років. 

Для водіїв, які на 01 січня 2019 року НЕ мають посвідчення 
водія категорій  D1, D1+E, D, D+E, С1, С1+Е, С, С+Е:  
• Проходять початкову кваліфікацію у призначених навчальних 
закладах з 1 січня 2020 року – міжнародних перевезень та з 
1 січня 2022 року для внутрішніх перевезень. 

• Періодична підготовка у призначених навчальних закладах 
кожні 5 років. 

Підготовки водіїв транспортних засобів  
та підтвердження рівня їх професійної компетентності 



АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

без свідоцтва про придатність  ТЗ

без свідоцтва про професійну компетентність

вимкненим, несправним тахографом чи обмежувачем або без них

використання картки водія до цифрового тахографа

без протоколів або підробка протоколів, що стосуються налаштувань  
тахографів та/або обмежувачів швидкості

використання пристрою, здатного змінювати дані тахографа та/або 
налаштування обмежувача швидкості

ігнорування, не виконання вимоги посадової особи Укртрансбезпеки про зупинку



Дякую за увагу 
працюємо далі


