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ПРОЕКТ
вноситься народними депутатами України
Бурбаком М.Ю.       
Кремінем Т.Д.
Підберезняком В.І.
Дзюбликом Т.В.
Дирівим А.Б.
Корчиком В.А.
Васюником І.В.
Кадикалом М.О.
Хмілем М.М.
Бриченком І.В.
Закон УкраЇни
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» 
(ùîäî äîòðèìàííÿ âàãîâèõ àáî ãàáàðèòíèõ íîðì òà/àáî óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó äîçâîë³ íà ó÷àñòü ó äîðîæíüîìó ðóñ³)	
______________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести такі зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10—11, ст. 137; 2011 р., № 18, ст. 128; 2012 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 2, ст. 11; № 30, 
ст. 340; № 37, ст. 490; 2014 р., № 8, ст. 88; 2015 р., № 23, ст. 158) 
1) у статті 1:
у абзаці п’ятдесят другому слова “із замовником послуги за плату” замінити словами “з метою отримання економічної вигоди”;
доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
“â³äïðàâíèê âàíòàæó — þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà äîâ³ðÿº àâòîìîá³ëüíîìó ïåðåâ³çíèêó äîñòàâèòè ââ³ðåíèé (íàëåæíèé) ¿é âàíòàæ äî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ òà âèäàòè éîãî îñîá³, ÿêà ìàº ïðàâî íà îäåðæàííÿ òàêîãî âàíòàæó;”;
2) статтю 3 викласти у такій редакції:
“Ñòàòòÿ 3. Ñôåðà ä³¿ öüîãî Çàêîíó 
Цей Закон регулює відносини у сфері автомобільних перевезень вантажів, пасажирів, багажу, визначає умови їх здійснення, а також відповідальність учасників автомобільних перевезень.”;
3) доповнити статтею 31 такого змісту:
“Ñòàòòÿ 31. Ó÷àñíèêè  àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü
Ó÷àñíèêàìè àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü º:
ó ñôåð³ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â, áàãàæó:
àâòîìîá³ëüíèé ïåðåâ³çíèê;
àâòîìîá³ëüíèé ñàìîçàéíÿòèé ïåðåâ³çíèê;
âîä³é òðàíñïîðòíîãî çàñîáó;
ïàñàæèð;
çàìîâíèê òðàíñïîðòíî¿ ïîñëóãè;
ó ñôåð³ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â:
àâòîìîá³ëüíèé ïåðåâ³çíèê;
âîä³é òðàíñïîðòíîãî çàñîáó;
â³äïðàâíèê âàíòàæó (êîìåðö³éíèé ïîñåðåäíèê, áðîêåð, åêñïåäèòîð, ³íø³) àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà;
âàíòàæîâëàñíèê (óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà);
одержувач вантажу (уповноважена ним особа).”;
4) доповнити статтю 47 новою частиною другою такого змісту:
“Ï³ä ÷àñ âíóòð³øí³õ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â çàáîðîíÿºòüñÿ äîïóñêàòè ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âàãîâèõ àáî ãàáàðèòíèõ íîðì ïðè çàâàíòàæåíí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà/àáî ïîðóøåííÿ óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó äîçâîë³ íà ó÷àñòü ó äîðîæíüîìó ðóñ³.”;
У зв’язку з цим частини другу—четверту вважати частинами третьою—п’ятою відповідно;
5) частину першу статті 49 викласти у такій редакції:
“Âîä³é òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ïðè âíóòð³øíüîìó ïåðåâåçåíí³ âàíòàæ³â ìàº ïðàâî: 
â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ äëÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó, ÿêèé íå â³äïîâ³äàº âñòàíîâëåíèì âèìîãàì àáî âèìîãàì ùîäî ïëîìáóâàííÿ âàíòàæó, ÿêùî â³äòèñê ïëîìáè íå÷³òêèé àáî ïëîìáó ïîøêîäæåíî; 
âèìàãàòè â³ä â³äïðàâíèêà (óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè) íàëåæíîãî çàêð³ïëåííÿ âàíòàæó íà òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèìîã òà î÷èùåííÿ éîãî êóçîâà â³ä çàëèøê³â âàíòàæó;
ïåðåâ³ðÿòè âàãîâ³ àáî ãàáàðèòí³ ïàðàìåòðè çàâàíòàæåíîãî àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó;
â³äìîâèòèñü â³ä ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó ó ðàç³ çàâàíòàæåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ç ïåðåâèùåííÿì âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âàãîâèõ àáî ãàáàðèòíèõ íîðì òà/àáî ç ïîðóøåííÿì óìîâ.”;
6) статті 50—52 викласти у такій редакції:
“Ñòàòòÿ 50. Äîãîâ³ð ïðî ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó 
Äîãîâ³ð ïðî ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì óêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ì³æ â³äïðàâíèêîì âàíòàæó òà àâòîìîá³ëüíèì ïåðåâ³çíèêîì ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ (äîãîâ³ð, íàêëàäíà, êâèòàíö³ÿ òîùî). 
²ñòîòíèìè óìîâàìè äîãîâîðó º: 
íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ñòîð³í; 
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.
Ñòàòòÿ 51. Îñíîâí³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè â³äïðàâíèêà âàíòàæó çà äîãîâîðîì ïðî ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì 
Â³äïðàâíèê âàíòàæó çà äîãîâîðîì ïðî ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì ìàº ïðàâî îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì çà ïîøêîäæåííÿ àáî ïñóâàííÿ âàíòàæó, ÷àñòêîâó ÷è ïîâíó éîãî âòðàòó àáî íåñâîº÷àñí³ñòü äîñòàâêè. 
Â³äïðàâíèê âàíòàæó çà äîãîâîðîì ïðî ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó çîáîâ’ÿçàíèé: 
çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå òà ïîâíå îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, â ò.÷. ñóïðîâ³äíèõ íà âàíòàæ (ñåðòèô³êàòè ÿêîñò³, ðàõóíêè-ôàêòóðè, îïèñè, òîùî), íà ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó; 
ï³äãîòóâàòè âàíòàæ äî ïåðåâåçåííÿ (çàòàðèòè, çàïàêåòóâàòè, çàìàðêóâàòè, òîùî);
íàäàòè âàíòàæ äî ïåðåâåçåííÿ ç äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âàãîâèõ àáî ãàáàðèòíèõ íîðì ïðè çàâàíòàæåíí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà/àáî óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó äîçâîë³ íà ó÷àñòü ó äîðîæíüîìó ðóñ³;
óòðèìóâàòè âëàñí³ ï³ä’¿çí³ øëÿõè äî âàíòàæíèõ ïóíêò³â, âàíòàæí³ ìàéäàí÷èêè, ðàìïè òîùî ó ñòàí³, ùî â³äïîâ³äàº âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè òà áåçïåêè ðóõó; 
çä³éñíþâàòè âàíòàæí³ îïåðàö³¿, çàêð³ïëåííÿ, íàêðèòòÿ, óâ’ÿçóâàííÿ òà ïëîìáóâàííÿ âàíòàæó, çíÿòòÿ êð³ïëåíü ³ ïîêðèòò³â òà î÷èùåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â³ä çàëèøê³â âàíòàæó; 
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 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.”;
7) у розділі V:
у назві розділу слово “перевізників” виключити;
частину першу статті 60 викласти у такій редакції:
“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.”.
ІІ. Прикінцеві положення	
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
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