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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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)
	
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект 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) спрямований на збереження автомобільних доріг загального користування та використання їх відповідно до технічних умов експлуатації.
Переважну більшість автомобільних доріг в Україні збудовано в                     60 – 70 – х роках минулого століття. Внаслідок безконтрольного руху транспортних засобів вагові параметри яких перевищують дозволені норми автомобільні дороги зазнають значних  передчасних руйнувань, що призводить, у тому числі, до послаблення обороноздатності держави. 
Порушення норм для автомобільного транспорту за вагою та габаритами спричиняється в ході завантаження вантажів. При цьому, наразі, відправники
вантажів та вантажовласники ніяким чином не зобов’язані вживати запобіжних заходів до недопущення перевантаження транспортних засобів та не несуть жодної відповідальності у випадку порушення транспортним засобом  вагових норм. Більше того, водій перевізника не має законних підстав відмовити відправнику вантажу та вантажовласнику виконувати перевезення у разі завантаження автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених вагових або габаритних норм, та/або з порушенням умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі.
Адміністративну відповідальність за перевищення габаритно-вагових норм несе лише перевізник, який по суті не має повноважного впливу на процес завантаження. До того ж водій перевізника має можливість безкарно ухилитись від проходження габаритно-вагового контролю, перешкоджати його проведенню.
Крім того, на цей час непоодинокі випадки коли власник вантажу фактично висуває вимоги до автомобільного перевізника, які зумовлюють порушення габаритно-вагових норм. 
Законопроектом передбачається ввести солідарну відповідальність для автомобільного перевізника, водія транспортного засобу, відправника вантажу (комерційного посередника, брокера, експедитора), вантажовласника за порушення транспортним засобом встановлених законодавством вагових та/або габаритних норм.





2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття проекту акта є попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами. Тим самим виключаються надмірні витрати бюджетних коштів на усунення наслідків такого руйнування та поліпшуються умови безпечного руху на автомобільних дорогах.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта.

Проектом передбачається внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт».
Проектом акта пропонується зобов’язати відправника вантажу здійснювати контроль за дотриманням встановлених законодавством норм при завантажені автомобільного транспортного засобу та встановити відповідальність за порушення транспортним засобом таких норм з вини відправника вантажу.
Водночас водієві перевізника надається право перевірки вагових параметрів завантаженого транспортного засобу, вимоги приведення маси вантажу до відповідних норм та відмови від перевезення в разі порушення габаритно-вагових норм при завантаженні. Така норма направлена на соціальний захист водіїв та автомобільних перевізників.
Одночасна та рівна адміністративно-господарська відповідальність за перевищення габаритно-вагових норм, покладена і на автомобільного перевізника і на вантажовласника (уповноважену ним особу) і на відправника вантажу, що є подвійним запобіжником порушень та виключає перекладання відповідальності на іншу сторону.
Проектом акта також передбачається введення відповідальності водія за відмову та/або перешкоджання габаритно-ваговому контролю транспортного засобу на маршруті перевезення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
Закон України «Про дорожній рух»;
Закон України «Про автомобільний транспорт»;
Закон України «Про автомобільні дороги»;
постанова Кабінету Міністрів України від 08.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»;
постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»;
постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».
Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових витрат із державного бюджету. Дотримання всіма учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства щодо вагових параметрів транспортних засобів під час перевезення вантажів дозволить уникнути непродуктивних витрат пов’язаних з ремонтами автомобільних доріг, які зазнали руйнувань внаслідок руху транспортних засобів вагові параметри яких перевищують нормативіні.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття акта сприятиме дотриманню всіма учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства та ведення їх діяльності в рамках правового поля, підвищенню якості та безпеки перевезень автомобільним транспортом, що, у свою чергу, позитивно вплине на імідж України перед іноземними партнерами.
Крім того, внаслідок дотримання усіма учасниками автомобільних перевезень вантажів встановлених правил, виникне необхідність в залученні додаткової кількості транспортних засобів для здійснення необхідних перевезень, що позитивно вплине на ринок праці. 
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