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         Повинні бути 
- політика підприємства у сфері 
безпеки; 
-  встановлені якісні й питомі 
показники безпеки; 
-  процедури до підготовки  
персоналу, обслуговування  
рухомого складу (ТО, ремонт, 
експлуатація); 
-  оцінка ризиків; 
-  службові розслідування; 
-  внутрішній аудит і контроль. 

Запровадження 
обов'язкової 

відповідальності 
перевізника 

-  конкурентність на ринку; 
-  укрупнення перевізників; 
-  відповідальність перевізника; 
-  безпека перевезень; 
-  гарантія добропорядності. 

 

-  відповідальність перевізника; 
-  спрощення процедури отримання 
страхового відшкодування; 
-  гарантування підвищення 
фінансової стійкості перевізника; 
-  гарантування прав пасажирів на 
отримання страхових відшкодувань 
незалежно від виду транспорту. 

 
 
 

   1. Фінансова спроможність 
   2. Добропорядність 
   3. Компетенція персоналу 

ПЕРЕВІЗНИК 

ЛІЦЕНЗІЯ 

Переваги Переваги 

Запровадження 
ДСТУ ISO 39001 

С У Б Д Р 
п. 4.4 “Організація повинна 
розробити, запровадити, 
підтримувати та постійно 
поліпшувати СУБДР ” 

СТРАХОВІ 
КОМПАНІЇ 



Закон України “ПРО СТРАХУВАННЯ”  
Стаття 7. Види обов’язкового страхування: 
Страхування від нещасних випадків  

на транспорті 

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 14.08.1996 № 959  
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОСОБИСТЕ  

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ”  
 ЗАСТРАХОВАНИМИ ВВАЖАЮТЬСЯ: 

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 



СТРАХУВАННЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ  
НА ПАСАЖИРІВ: 

Міського автомобільного транспорту Міського електричного транспорту 

Міського водного транспорту та  
паромних переправ Прогулянкових суден  



РОЗМІР СУМИ ВИПЛАТ ПО СТРАХОВИМ ВИПАДКАМ У КРАЇНАХ 
 ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В УКРАЇНІ 

РОЗПОДІЛ КОШТІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ  
НА  ТРАНСПОРТІ, ЗДІЙСНЕНОГО У 2014 РОЦІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПІДПОРЯДКОВАНИМИ  

МІНІНФРАСТРУКТУРИ 

Залишилось у 
страхових 
компаніях; 

18,9 млн.грн.

Сума виплат;
 0,28 млн.грн.

Одержання 
комесійної 
винагороди;

 41,1 млн.грн.

ВСЬОГО: 60 МЛН. ГРН. 



Варшавська конвенція 1929 року ІКАО,  
Гаазький протокол 1955 року про зміну Варшавської конвенції,  

Гвадалахарська конвенція 1961 року про доповнення до  
Варшавської конвенції з уніфікації деяких норм, пов'язаних  

з міжнародним авіаперевезенням 

Порядок і правила проведення 
обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації,  

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2002 № 1535 

п. 1. Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації проводиться з метою 
забезпечення захисту інтересів експлуатантів, пасажирів, третіх осіб і включає:  
-  страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну  
пасажирам, багажу, пошті, вантажу;  
- страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду,  
заподіяну третім особам;  
- страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;  
- страхування повітряних суден;  
- страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із  
забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт. 



Директива 2005/14/ЄС  
Європейського Парламенту 

та Ради від 11 травня 2005 року, 
що змінює Директиви Ради 

72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, 88/357/ЄЕС 
та 90/232/ЄЕС та Директиву 200/26/ЄС  
Європейського Парламенту та Ради  

про страхування цивільної  
відповідальності при використанні 
механічних транспортних засобів 

Директива 2000/26/ЄС  
Європейського Парламенту  
та Ради про страхування  
цивільної відповідальності  

при використанні  
механічних 

 транспортних засобів 

Регламент (ЄС) 392/2009 
від 23.04.2009 про  
відповідальність  
перевізників 
при перевезенні  
пасажирів морем 

У разі настання шкоди життю та здоров’ю , мінімальна сума  
відповідальності становить 1 000 000 євро за потерпілого 

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
ТАКА ВИМОГА ВІДСУТНЯ 



Обов’язкове	  особисте	  
страхування	  від	  

нещасних	  випадків	  на	  
транспорті	  

Страхування	  
відповідальності	  
перевізника	  

АЛЬТЕРНАТИВА	  

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) 



ПЕРЕВАГИ ПЕРЕХОДУ ДО СТРАХУВАННЯ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА 

ГАРАНТУВАННЯ  ОБОВ'ЯЗКОВОСТІ СТРАХУВАННЯ  
ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ; 

ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ПАСАЖИРІВ НА ОТРИМАННЯ  
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ 

ТРАНСПОРТУ Й ХАРАКТЕРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ; 

ГАРАНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  
ПЕРЕВІЗНИКІВ ЗА РАХУНОК ГАРАНТІЙ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ  

ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ НИМИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю 
 АБО МАЙНУ ПАСАЖИРІВ  

СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ  ОТРИМАННЯ СТРАХОВОГО  
ВІДШКОДУВАННЯ 


