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Міністерство інфраструктури України 

Актуальність переходу від особистого страхування від 
нещасних випадків на транспорті до страхування 
відповідальності перевізника та підвищення розміру 

страхових виплат 
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пасажири залізничного, морського,  
внутрішнього водного,  

автомобільного транспорту 

водії  автомобільного та  
електротранспорту: машиністи  
 і помічники машиністів поїздів  

 (електровозів, тепловозів) 

машиністи  поїздів  метрополітену начальники (бригадири) поїздів та  
провідники пасажирських вагонів 

кондуктори, поїзні електромонтери 
працівники вагонів-ресторанів,  
водії дрезин та інших одиниць 

 рухомого складу 

механіки  (начальники)  
рефрижераторних секцій  (поїздів) 

працівники бригад медичної  
допомоги 

Відповідно до ст.7 Закону України “Про страхування” обов'язковим 
видом страхування є страхування від нещасних випадків на 
транспорті 

§ Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків 
на транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
14.08.96 № 959, відповідно до якого застрахованими вважаються: 
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Страхові виплати для військовослужбовців 

Страхові виплати від нещасних випадків на 
транспорті 

Країни ЄС  

600000 грн. 

120000 грн. 

1000000 євро 

Порівняння розміру суми виплат по страховим випадкам у країнах  
Європейського Союзу та в Україні 
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РОЗПОДІЛ КОШТІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ  
НА  ТРАНСПОРТІ, ЗДІЙСНЕНОГО У 2014 РОЦІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПІДПОРЯДКОВАНИМИ  

МІНІНФРАСТРУКТУРИ 
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Всього  

Залишилолсь у страхових 
компаніях 

Одержано комісійної 
винагороди 

Сума страхових виплат 

60 млн. грн. 

18.8 млн. грн. 

41.1 млн. грн. 

0.28 млн. грн. 
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Міського автомобільного транспорту Міського електричного транспорту 

Міського водного транспорту та  
паромних переправ Прогулянкових суден  

Страхування не поширюється на пасажирів: 
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Обов’язкове особисте 
страхування від 

нещасних випадків на 
транспорті 

Страхування 
відповідальності 
перевізника 

102 000 грн 
 (як передбачено постановою 
КМУ від 14.08.96 № 959) 

600 000 грн  
(відповідає пропозиції Ліги 
страхових організацій України, 
по аналогії з постановою КМУ                       
від 25.12.2013 № 975) 

підвищення розміру страхових виплат: 

+ 

Альтернатива 
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З метою гарантування прав пасажира на отримання                                                   
страхового відшкодування незалежно від виду транспорту та характеру 

перевезення Мінінфраструктури розроблено законопроект  
“Про внесення змін до деяких законів України щодо страхування 
відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну  життю, здоров’ю 

пасажирів та третіх осіб”   

Законопроект передбачає внесення відповідних змін до:  
 Кодексу України про адміністративні правопорушення; 
 Цивільного кодексу; 
 Кодексу торговельного мореплавства ; 

а також до законів України:  
 “Про страхування”; “Про транспорт”,  
 “Про залізничний транспорт”, “Про автомобільний транспорт”,  
 “Про міський електричний транспорт”,  
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Гарантування обов‘язковості  
страхування відповідальності перевізників  

Гарантування прав пасажирів на отримання  
страхового відшкодування незалежно  
від транспорту та характеру перевезення  

Гарантування підвищення фінансової стійкості перевізників  
за рахунок гарантій страхових відшкодувань шкоди,  

заподіяної ними життю, здоров‘ю пасажирів 

Спрощення процедури отримання страхового відшкодування 

Переваги переходу до страхування відповідальності перевізника  


