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Міністерство інфраструктури України 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
“ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ 
АКТІВ ЩОДО ПРИВЕДЕННЯ ЇХ У ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ  
ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ” 
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МЕТА ЗАКОНОПРОЕКТУ 

Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері 

перевезення небезпечних вантажів” має забезпечити: 

- більш зрозумілі та більш зручні вимоги до користувачів 

- легке застосування вимог до внутрішніх перевезень  

- міцну нормативно-правову основу на європейському рівні 

- чітке визначення обов'язків різних учасників транспортного ланцюжка, шляхом згрупування 
  більш систематичним чином вимоги, що стосуються цих різних учасників  

- проведення розмежування між правовими вимогами ДОПНВ, ВОПНВ, РІД, УМВС, МКМПНВ, 
  міжнародними та європейськими стандартами, які могли б застосовуватися з метою виконання цих 
  вимог 

- підвищення рівня безпеки під час перевезення небезпечних вантажів 

- імплементація в національне законодавство України норм актів законодавства ЄС, зокрема 
  Директиви 2008/68/ЄС, та вимог міжнародних договорів України у сфері  перевезення небезпечних 
  вантажів 
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ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ЗАКОНОПРОЕКТУ 

            Введення термінів “вантажі підвищеної небезпеки”, “інші учасники перевезення небезпечних 
            вантажів”, “уповноважений (радник, консультант) з питань безпеки перевезення небезпечних 
вантажів”, коригування термінів “небезпечний вантаж”, “субєкт перевезення небезпечних вантажів” 

1 

           Введення окремих статей щодо прав та обов'язків інших учасників перевезення небезпечних 
           вантажів (що здійснюють вантажні операції з небезпечними вантажами, маркування тари, цистерн, 
контейнерів, транспортних засобів з такими вантажами, оформлення перевізних документів тощо) та 
уповноважених (радників, консультантів) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, які мають 
бути призначені суб'єктами перевезення небезпечних вантажів як на автомобільному транспорті, так і на 
інших видах транспорту (зокрема, залізничному, водному) 

2 

           Перегляд компетенції органів, які здійснюють державне управління у сфері перевезення 
           небезпечних вантажів, зокрема Мінінфраструктури (яке є головним з цих питань), МВС, 
           Укртрансбезпеки 

3 

           Приведення умов перевезення небезпечних вантажів до європейських, зокрема щодо наявності та 
           відповідності норм стосовно операцій завантаження/розвантаження, перевантаження, взаємодії з 
іншими видами транспорту, забезпечення транспортної галузі кваліфікованим персоналом, використання 
рухомого складу з підвищеним рівнем безпеки до конструкції 

4 

У разі прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері 

перевезення небезпечних вантажів” буде здійснено: 
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Директива 2008/68/ЄС та її зв'язки з актами законодавства Європейського Союзу 
і європейськими угодами у сфері перевезення небезпечних вантажів 

Директива Комісії 2010/61/ЄС від 02.09.2010 
щодо адаптування вперше Додатків до 

Директиви 2008/68/ЄС до 
науково-технічного прогресу 

Директива Комісії 2012/45/ЄС від 03.09.2012 
щодо адаптування вдруге Додатків до 

Директиви 2008/68/ЄС до 
науково-технічного прогресу 

Директива 2008/68/ЄС 
Європейського парламенту та Ради 

від 24 вересня 2008 року 
про внутрішні перевезення небезпечних вантажів 

Рішення Комісії 2009/240/ЄС від 04.03.2009 
про санкціонування Державам-членам ухвалити певні 

відступи відповідно до Директиви 2008/68/ЄС 

Рішення Комісії 2010/187/ЄС від 25.03.2010 
про санкціонування Державам-членам ухвалити певні 

відступи відповідно до Директиви 2008/68/ЄС 

Рішення Комісії 2011/26/ЄС від 14.01.2011 
про санкціонування Державам-членам ухвалити певні 

відступи відповідно до Директиви 2008/68/ЄС 

Впроваджувальне Рішення Комісії 2012/188/ЄС від 04.04.2012 
про санкціонування Державам-членам ухвалити певні 

відступи відповідно до Директиви 2008/68/ЄС 

Впроваджувальне Рішення Комісії 2013/218/ЄС від 06.05.2013 
про санкціонування Державам-членам ухвалити певні 

відступи відповідно до Директиви 2008/68/ЄС 

Європейська угода про міжнародне дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів 
від 30 вересня 1957 року (ДОПНВ/ADR) 

Європейська угода про міжнародне перевезення 
небезпечних вантажів внутрішніми водними 
шляхами від 26 травня 2000 року  (ВОПНВ/ADN) 

Регламент про міжнародне залізничне 
перевезення небезпечних вантажів (РІД/RID) –  

Додаток С до Конвенції КОТІФ від 3 червня 1999 року 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ (ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО) 

Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів 
(ДОПНВ/ADR), укладена в м. Женева (Швейцарська Конфедерація) 30.09.1957  
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Законопроект розроблений з урахуванням норм європейських угод та актів ЄС, 
які діють у сфері перевезення небезпечних вантажів, серед яких: 

Регламент міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею (РІД/RID), зазначеного 
у Додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ/COTIF), укладеної у 
м. Вільнюс (Литовська Республіка) 03.06.1999  

Європейська Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними 
шляхами (ВОПНВ/ADN), укладена у м. Женева (Швейцарська Конфедерація) 26.05.2000  

Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС/СМГС), укладеної 01.11.1951 

Директива 2008/68/ЄС Європейського парламенту та Ради від 24.09.2008 про внутрішні 
перевезення небезпечних вантажів 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ (НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО) 

«Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення 
небезпечних вантажів (ДОПНВ)»  

«Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне перевезення 
небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)»  

«Про перевезення небезпечних вантажів»  

«Про дорожній рух»  

«Про автомобільний транспорт»  

«Про залізничний транспорт»  

«Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)»  
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Законопроект розроблений з урахуванням норм актів законодавства України, які діють 

у сфері перевезення небезпечних вантажів, серед яких: 


