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Порівняльна таблиця  
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» 
(щодо дотримання вагових або габаритних норм та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)	

ЗАКОН УКРАЇНИ«ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»
Стаття 1. Визначення основних термінів
…
послуга з перевезення пасажирів чи вантажів – перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги за плату;…
…
великогабаритний транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з габаритних параметрів якого перевищує встановлені на території України допустимі параметри; 




внутрішні перевезення - перевезення пасажирів і вантажів між населеними пунктами, розташованими на території однієї держави;…
Стаття 1. Визначення основних термінів
…
послуга з перевезення пасажирів чи вантажів – перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних умовах з метою отримання економічної вигоди;
…
великогабаритний транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з габаритних параметрів якого перевищує встановлені на території України допустимі параметри; 
відправник вантажу – юридична або фізична особа, яка довіряє автомобільному перевізнику доставити ввірений (належний) їй вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання такого вантажу;
внутрішні перевезення - перевезення пасажирів і вантажів між населеними пунктами, розташованими на території однієї держави;…
Стаття 3. Сфера дії цього Закону 
Цей Закон регулює відносини між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних послуг, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту та безпеку перевезень.
Стаття 3. Сфера дії цього Закону 
Цей Закон регулює відносини у сфері автомобільних перевезень вантажів, пасажирів, багажу, визначає умови їх здійснення, а також відповідальність учасників автомобільних перевезень.
Відсутня

Стаття 31. Учасники  автомобільних перевезень
Учасниками автомобільних перевезень є:
у сфері автомобільних перевезень пасажирів, багажу:
автомобільний перевізник;
автомобільний самозайнятий перевізник;
водій транспортного засобу;
пасажир;
замовник транспортної послуги;
у сфері автомобільних перевезень вантажів:
автомобільний перевізник;
водій транспортного засобу;
відправник вантажу (комерційний посередник, брокер, експедитор, інші) або уповноважена ним особа;
вантажовласник (уповноважена ним особа);
одержувач вантажу (уповноважена ним особа).
Стаття 47. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання
До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, та комплекс допоміжних операцій, пов’язаних з цими перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об’єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування.





До комплексу допоміжних операцій, пов’язаних із внутрішніми перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать: 
завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів; …
Стаття 47. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання
До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, та комплекс допоміжних операцій, пов’язаних з цими перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об’єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування.
Під час внутрішніх перевезень вантажів забороняється допускати перевищення встановлених законодавством вагових або габаритних норм при завантаженні транспортних засобів та/або порушення умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі.
До комплексу допоміжних операцій, пов’язаних із внутрішніми перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать: 
завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів; …
Стаття 49. Основні права та обов’язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні 
Водій транспортного засобу при внутрішньому перевезенні вантажів має право: 
відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу, який не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено; 
вимагати від вантажовласника (уповноваженої ним особи) належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення його кузова від залишків вантажу. 





Водій транспортного засобу зобов’язаний: 
мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень; 
перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув’язування вантажу для його безпечного перевезення; 
забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасно його доставити вантажовласнику (уповноваженій ним особі); 
дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку.
Стаття 49. Основні права та обов’язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні 
Водій транспортного засобу при внутрішньому перевезенні вантажів має право: 
відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу, який не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено; 
вимагати від відправника (уповноваженої ним особи) належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення його кузова від залишків вантажу;
перевіряти вагові або габаритні параметри завантаженого автомобільного транспортного засобу;
відмовитись від перевезення вантажу у разі завантаження транспортного засобу з перевищенням встановлених законодавством вагових або габаритних норм та/або з порушенням умов.
Водій транспортного засобу зобов’язаний: 
мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень; 

перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув’язування вантажу для його безпечного перевезення; 

забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасно його доставити вантажовласнику (уповноваженій ним особі); 
дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку.
Стаття 50. Договір про перевезення вантажу 
Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником та виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо). 

Істотними умовами договору є: 
найменування та місцезнаходження сторін; 
найменування та кількість вантажу, його пакування; 

умови та термін перевезення; 
місце та час навантаження і розвантаження; 
вартість перевезення; 







інші умови, узгоджені сторонами.
Стаття 50. Договір про перевезення вантажу 
Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається відповідно до цивільного законодавства між відправником вантажу та автомобільним перевізником у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо). 
Істотними умовами договору є: 
найменування та місцезнаходження сторін; 
найменування, кількість, габарити та вага вантажу, його пакування та маркування;
умови та термін перевезення; 
місце та час навантаження і розвантаження; 
вартість перевезення; 
обов’язки відправника вантажу, в т.ч. й щодо контролю за дотриманням встановлених законодавством вагових або габаритних норм при завантаженні автомобільного транспортного засобу, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі;
обов’язки автомобільного перевізника;
відповідальність сторін;
інші умови, узгоджені сторонами.
Стаття 51. Основні права та обов’язки замовника за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом 
Замовник за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом має право отримати компенсацію згідно із законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки. 
Замовник за договором про перевезення вантажу зобов'язаний: 
забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу; 







утримувати власні під'їзні шляхи до вантажних пунктів, вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху; 
здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття, ув'язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищення транспортного засобу від залишків вантажу; 




забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки при вантажних операціях.
Стаття 51. Основні права та обов’язки відправника вантажу за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом 
Відправник вантажу за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом має право отримати компенсацію згідно із законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки. 
Відправник вантажу за договором про перевезення вантажу зобов’язаний: 
забезпечити своєчасне та повне оформлення документів, в т.ч. супровідних на вантаж (сертифікати якості, рахунки-фактури, описи, тощо), на перевезення вантажу; 
підготувати вантаж до перевезення (затарити, запакетувати, замаркувати, тощо);
надати вантаж до перевезення з дотриманням встановлених законодавством вагових або габаритних норм при завантаженні транспортних засобів та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі;
утримувати власні під’їзні шляхи до вантажних пунктів, вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху; 
здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття, ув’язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищення транспортного засобу від залишків вантажу; 
забезпечити використання транспортних засобів відповідно до типу (виду) транспортного засобу, зазначеного у реєстраційних документах;
опломбувати транспортний засіб, якщо інше не визначено договором;
забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки при вантажних операціях.
Стаття 52. Основні права та обов’язки виконавця за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом 
Автомобільний перевізник має право:
відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо замовником не підготовлено вантаж чи необхідні документи або внесені без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів  цих документів;





відмовитися від перевезення вантажу, якщо замовник подає до перевезень  вантаж, не обумовлений договором про перевезення, пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо; 





одержувати відшкодування від замовника, якщо  транспортний засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.
Автомобільний перевізник зобов’язаний:
при укладанні договору про перевезення вантажу  автомобільним транспортом передбачати для свого   персоналу встановлені законодавством умови праці та відпочинку;
забезпечити виконання умов договору про перевезення  вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених  договором  та законодавством; 
забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до передачі вантажовласнику (уповноваженій  ним  особі) в пункті призначення; 



відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження  або  псування вантажу,  часткову чи повну його втрату,  а також збитки,  завдані внаслідок несвоєчасної доставки вантажу.
Стаття 52. Основні права та обов’язки автомобільного перевізника за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом 
Автомобільний перевізник має право:
відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо замовником не підготовлено вантаж чи необхідні  документи або внесені без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих документів; 
здійснювати контроль за дотриманням відправником вантажу встановлених законодавством вагових або габаритних норм, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі при завантаженні автомобільного транспортного засобу;
відмовитися від перевезення вантажу, якщо відправник вантажу подає до перевезень вантаж, не обумовлений договором про перевезення, в т.ч. за кількістю, габаритами та вагою, пакування, маркування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби, або недотримання відправником вантажу встановлених законодавством вагових або габаритних норм при завантаженні автомобільного транспортного засобу, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі тощо;
одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.
Автомобільний перевізник зобов’язаний:
при укладанні договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом передбачати для свого персоналу встановлені законодавством умови праці та відпочинку;

забезпечити виконання умов договору про перевезення  вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених  договором та законодавством; 
забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) в пункті призначення; 
дотримуватися вимог законодавства щодо повної маси транспортного засобу, визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі;
відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження  або псування вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані внаслідок несвоєчасної доставки вантажу.
Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт
За порушення законодавства про автомобільний  транспорт  до автомобільних  перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи за: 
безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира - штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
відсутня




надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як таксі, без наявності ліцензії - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не має ліцензії, та посадку пасажирів на стоянці таксі - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
виконання нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, перелік яких визначений статтею 53 цього Закону, - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів - штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
відсутність у випадках, передбачених законодавством, списку пасажирів при здійсненні міжнародного перевезення пасажирів автомобільним транспортом - штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без розпізнавальних знаків держави реєстрації транспортного засобу - штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
невиконання перевізниками  або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення  порушень транспортного законодавства - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 













Випуск (впуск) з (на) території України транспортного засобу, що  виконує  міжнародне перевезення,  на якому здійснено порушення транспортного законодавства,  здійснюється  тільки  після  надання водієм документа щодо  сплати штрафу чи виконання припису органу державного контролю, якщо скарга на постанову щодо накладання адміністративного стягнення залишилися без задоволення…
Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт
За порушення законодавства про автомобільний транспорт  до учасників автомобільних перевезень застосовуються адміністративно-господарські штрафи за: 
безпідставну відмову водія транспортного засобу від пільгового перевезення пасажира – штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
відмову водія транспортного засобу від проходження габаритно-вагового контролю, блокування роботи габаритно-вагового комплексу, та/або самовільне залишення місця проведення контролю, – штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян;   
надання автомобільним перевізником послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, – штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
експлуатацію автомобільним перевізником легкового автомобіля, облаштованого як таксі, без наявності ліцензії – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не має ліцензії, та посадку пасажирів на стоянці таксі до автомобільних перевізників – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
виконання автомобільними перевізниками – нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, перелік яких визначений статтею 53 цього Закону, – штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення автомобільними перевізниками –нерезидентами України вимог статті 57 цього Закону – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів – штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
відсутність у водія у випадках, передбачених законодавством, списку пасажирів при здійсненні міжнародного перевезення пасажирів автомобільним транспортом – штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
управління водіями транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без розпізнавальних знаків держави реєстрації транспортного засобу – штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
невиконання автомобільними перевізниками або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення  порушень транспортного законодавства – штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення вантажовласником (уповноваженою ним особою) та відправником вантажу встановлених законодавством вимог щодо габаритно-вагових норм при завантажені транспортного засобу та/або щодо оформлення документів на вантаж – штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян;
порушення автомобільним перевізником встановлених законодавством вимог щодо габаритно-вагових норм при перевезенні вантажу – штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян;
порушення водієм транспортного засобу встановлених законодавством вимог щодо габаритно-вагових норм при перевезенні вантажу – штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян.
Випуск (впуск) з (на) території України транспортного засобу, що виконує міжнародне перевезення, на якому здійснено порушення транспортного законодавства,  здійснюється тільки після надання водієм документа  щодо  сплати штрафу чи виконання припису органу державного контролю, якщо скарга на постанову щодо накладання адміністративного стягнення залишилися без задоволення…
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