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СТАН АВАРІЙНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

Витікання вантажу 
(50,0 %) 

Інциденти 
(20,0 %) 

Випаровування 
вантажу 
(10,0 %) 

Інші 
аварійні ситуації 

(20,0 %) 
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Стан аварійності 
при перевезенні небезпечних вантажів 

залізничним транспортом у І півріччі 2015 року 
(у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року) 

ВСЬОГО: 10 аварійних ситуацій 

Витікання вантажу 
через недокручений 
вантажовідправником 

нижній зливний 
пристрій цистерни  

Витікання вантажу 
через технічну 
несправність 
котла цистерни 

3 2 
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Забезпечення проведення перевірок цистерн для мультимодальних 
перевезень НВ та проведення їх випробовування незалежною 
організацією з метою забезпечення виконання вимог міжнародних 
                      регламентів з перевезення НВ (ДОПНВ, УМВС, 
                      РІД до КОТІФ, МКМПНВ) 

 
 
 
 
 
 
  Вдосконалення Порядку проведення спеціального навчання 
  працівників суб'єктів перевезення НВ в частині: 
- віднесення до повноважень МіУ функцій з контролю за навчанням 
  та перевіркою рівня знань працівників суб'єктів перевезення НВ; 
-  віднесення до повноважень органів з перевірки рівня знань 
  функцій із формування екзаменаційних білетів 

 
 
 
 
 
- встановлення умов перевезення НВ на ВВШ; 
- визначення відповідності ТЗ та персоналу судноплавних компаній 
  вимогам національного та європейського законодавства; 
- визначення засад організації транспортного процесу перевезення 
  НВ на ВВШ; 
- регулювання відносин суб'єктів перевезення НВ та інших учасників 
  перевізного процесу 

 
 
 
 
 
 
Приведення законодавства України у відповідність до вимог 
законодавства ЄС у сфері перевезення НВ і міжнародних  
договорів України з цих питань (ДОПНВ, УМВС, РІД до КОТІФ,  
МКМПНВ) та гарантування належного рівня безпеки при  
перевезенні НВ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо приведення їх у відповідність із 
законодавством Європейського Союзу 

у сфері перевезення небезпечних вантажів»  

План заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

План імплементації Директиви 2008/68/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради про 

внутрішні перевезення небезпечних вантажів  

Затверджений розпорядженням 
Уряду від 17.09.2014 № 847-р  

Схвалений розпорядженням 
Уряду від 26.11.2014 № 1159-р  

Порядок перевірки цистерн для 
перевезення небезпечних вантажів 

 (затверджений наказом Мінінфраструктури та МВС 
від 12.05.2015 № 166/550, зареєстрований в Мін’юсті 

05.06.2015 за № 663/27108) 

Проект наказу Мінінфраструктури 
«Про затвердження Правил перевезення 

небезпечних вантажів на ВВШ» 

Зміни до Порядку проведення спеціального 
навчання працівників суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів 
(затверджені постановою Уряду від 08.04.2015 № 186) 
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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 У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

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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ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНИХ ТА 
УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ 

IATA
DGR

IКAO
TИ

МК
МПОГ

МК
МПНГ МКХ МКГ ВОПОГ ДОПОГ МПОГ

Додаток 2
УМВС

Авіаційний
транспорт

Автомобільний
транспорт

Річковий
транспорт

Морський
транспорт

Залізничний
транспорт

Транспортні засоби,
цистерни та
контейнери

Затвердження типу
транспортних засобів

Затвердження типу
переносних та
зйомних цистерн

Затвердження типу
контейнерів

Перевірка цистерн
(окрім газових
цистерн)

Перевірка газових
цистерн

Перевірка рами
контейнерів та/або

затвердження програм

Допуск транспортних
засобів до перевезень

Затвердження систем
розділення при
перевезенні

Тара

Випробування тари

Затвердження
конструкції тари для
певних вантажів

Випробування
ємностей під тиском

Випробування тари
для радіоактивних

матеріалів

Випробування
матеріалів,

затвердження умов
перевезення

Випробування
та затвердження
умов перевезення
вантажів класу 1

Випробування
та затвердження
умов перевезення

вантажів
класу 4.1 і 5.2

Затвердження
умов перевезення
певних вантажів

класу 6.2

Дозвіл на перевезення
певних вантажів в

цистернах

Дозвіл на перевезення
вантажів,

заборонених для
перевезення

Затвердження курсів
підготовки,

проведення екзаменів

Водіїв
автомобільних

транспортних засобів

Консультантів
з питань безпеки

Інших учасників
перевезення

Інфраструктура

Визначення
елементів

заборонених для
перевезення

Визначення
маршрутів
перевезень

Класифікація
автодорожніх
тунелів

Встановлення
обмежень для
використання
інфраструктури

Міжнародне
співробітництво

Підписання
мультилатераль-

них угод

Повідомлення
про виконання
адміністративних

процедур

Участь в роботі
робочих груп

Передача звітів
про аварії

Надання
зразків

документів


