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Вступ
У 2013 році у ЄС почався випуск нових посвідчень водія (driving licenсe),
що стало результатом вступу в дію третьої Директиви про посвідчення
водія (№2006/126/ЄС1 від 20 грудня 2006 року). Нова директива була
покликана забезпечити свободу пересування водіям ЄС, зміцнити безпеку на
європейських дорогах і зменшити можливості шахрайства.
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами (Додаток XXXII до Глави 7 «Транспорт» Розділу
V «Економічне і галузеве співробітництво») Україна зобов’язується поступово
наблизити своє законодавство до законодавства ЄС щодо видачі посвідчень
водія.
Зокрема Україна зобов’язувалася імплементувати Директиву Ради 91/439/
ЄЕС від 29 липня 1991 року про посвідчення водія в частині введення
категорій посвідчень водія (стаття 3), умов видачі посвідчень водія (статті
4, 5, 6 та 7), вимог для тестів на отримання посвідчення водія (Додатки ІІ
та ІІІ). Ці положення Директиви Ради 91/439/ЄЕС мають бути впроваджені
протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою про асоціацію,
тобто вже у 2017 році, зважаючи на те, що з листопада 2014 року частина
статей та додатків Угоди про асоціацію тимчасово застосовуються.
У зв’язку з тим, що Директива Ради 91/439/ЄЕС скасовується з 19 січня 2013
року відповідно до статті 17 Директиви 2006/126/ЄС, а також враховуючи
те, що положення Директиви Ради 91/439/ЄЕС в цілому інкорпоровані у
Директиві 2006/126/ЄС, МВС розробило план імплементації Директиви
2006/126/ЄС, який був схвалений Урядом у 2015 році2.
Водночас, відповідно до Додатка XXXII до Глави 7 «Транспорт» Розділу V
«Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію, Україна
зобов’язується імплементувати Директиву 2003/59/ЄС від 15 липня 2003
року про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких
видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що
вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/
ЄЕС та припиняє дію Директиви Ради 76/914/ЄЕС. Положення Директиви
2003/59/ЄС мають бути впроваджені для водіїв, що здійснюють міжнародні
перевезення, протягом 3 років (2017 року) після набрання чинності цією
Угодою, для водіїв, що здійснюють національні перевезення – протягом
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років (2019 року) після набрання чинності цією Угодою. Урядом ще у 2014
році схвалений план імплементації Директиви 2003/59/ЄС.
1) Директива 2006/126/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року про
посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року про
посвідчення водія (Далі по тексту – Директива 2006/126/ЄС)
2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р. № 114-р
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Директива 2003/59/ЄС тісно пов’язана з Директивою 2006/126/ЄС та
регламентує порядок та особливості початкової кваліфікації та періодичної
підготовки водіїв, які надають комерційні послуги з перевезення пасажирів
або вантажів (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E), тобто «водіїв-професіоналів».
Зважаючи на зазначене та враховуючи зобов’язання України за іншими
міжнародними договорами та документами у сфері дорожнього руху та
дотримання безпеки на дорогах (такими як Конвенція про дорожній рух від 8
листопада 1968 року, Хартія Якості міжнародних автомобільних вантажних
перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ від 28 травня 2015 року,
додатково див. додаток ІІ), необхідним є проведення дослідження (аналізу)
актів законодавства ЄС щодо посвідчень водія, визначених умов та вимог до
їх видачі та перевидачі (продовження/поновлення строку дії), процедур, які
запроваджені у державах-членах ЄС (зокрема щодо проходження підготовки
та підтвердження знань та навиків з керування транспортними засобами,
проходження медичних оглядів), з тим, щоб чітко зрозуміти, яким чином
імплементувати положення Директиви 2006/126/ЄС та Директиви 2003/59/
ЄС до національного законодавства та впровадити їх якнайкраще для України,
безпеки для життя та здоров’я громадян.

1)
Аналіз Директиви 2006/126/ЄС,
причини її прийняття та
нововведення
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Директива 2006/126/ЄС є так званою «Третьою Директивою про посвідчення
водія» (до неї були Директива Ради 80/1263/ЄЕС від 4 грудня 1980 р. про
введення посвідчень водія Співтовариства та Директива Ради 91/439/ЄЕС від
29 липня 1991 р. про посвідчення водія).
Прийняття Директиви 2006/126/ЄС мало за мету встановити єдині правила
для держав-членів ЄС щодо посвідчень водія для забезпечення взаємного їх
визнання.
«Перша» Директива Ради 80/1263/ЄЕС зробила можливим для громадян
ЄС переїзд для проживання до іншої держави-члена ЄС з подальшим
обов’язковим обміном посвідчення водія (протягом одного року проживання
в новій державі-члені ЄС) без проходження знову теорії, практичного іспиту
і медичного огляду.
«Друга» Директива Ради 91/439/ЄЕС запровадила принцип взаємного
визнання державами-членами ЄС посвідчень водія і скасувала необхідність
їх обміну. Однак на практиці застосування цього принципу було ускладнено
тим, що строки дії посвідчень водія та періодичності медичного огляду не
були приведені у відповідність. Це створило правову невизначеність для
громадян, які проживають в іншій державі-члені ЄС.
На момент підготовки Директиви 2006/126/ЄС близько 60 % населення ЄС
мали дійсні посвідчення водія (близько 300 мільйонів громадян). Велика
кількість цих європейців здійснювали транскордонні поїздки в рамках
ЄС для приватних чи професійних цілей або зміни країни проживання.
Разом з цим, посвідчення водія дає не тільки доступ до керування усіма
видами транспортних засобів, у багатьох країнах ЄС воно також може
використовуватися як документ, що посвідчує особу.
Оскільки в ЄС діє 110 різних моделей посвідчень водія з різними
термінами дії, нова Директива покликана їх стандартизувати. Посвідчення
водія матиме вигляд «кредитної картки» з фото та уніфікованою інформацією,
яка визнаватиметься у всіх державах-членах ЄС. Узгоджені терміни дії,
вимоги до отримання забезпечать правову визначеність для європейців, які
подорожують з однієї держави-члена ЄС в іншу.
Важливою нормою Директиви 2006/126/ЄС є те, що держави-члени ЄС
вживатимуть заходів, щоб до 19 січня 2033 року усі посвідчення водія, які
видані або перебувають в обігу, відповідали усім вимогам цієї Директиви.
Отже, передбачений 20-річний перехідний період з дати скасування чинності
Директиви Ради 91/439/ЄЕС (від 19 січня 2013 року).
Новий формат посвідчень водія покликаний підвищити безпеку
від підробок. Захист від шахрайства став однією з основних причин для
занепокоєння в ЄС. Нове типове посвідчення водія передбачає захист проти
підробки, який спирається на Європейську систему електронного обміну
даними (RESPER) для полегшення обміну інформацією між національними
адміністраціями.
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Окрім того, держави-члени ЄС можуть запроваджувати засоби збереження
даних (мікрочипи) як складову частину посвідчення водія. Мікрочипи мають
включати дані гармонізованого посвідчення водія, зазначені у Додатку I
до Директиви 2006/126/ЄС, але після консультування з Комісією державичлени ЄС можуть зберігати додаткові дані, за умови, що це у жодному разі
не заважатиме виконанню цієї Директиви.

“

Новий формат посвідчень водія покликаний
підвищити безпеку від підробок.
Ці заходи допоможуть запобігати «туризму водійських прав», підробкам, а
також отриманню посвідчення водія в іншій державі-члені ЄС, коли в одній з
них воно було скасоване, відкликане чи обмежене. Філософія боротьби проти
підробок посвідчень водія відповідатиме принципу «один громадянин –
одне посвідчення водія».
Тобто жодна особа не може мати більше одного посвідчення водія. Державачлен ЄС може відмовити у видачі посвідчення водія у разі встановлення,
що заявник вже має посвідчення водія, й для цього вони вживають усіх
необхідних заходів. Процедури щодо видачі, заміни, відновлення або
обміну посвідчення водія мають бути спрямовані на перевірку в інших
державах-членах ЄС наявності обґрунтованих підстав уважати, що заявник
вже є власником іншого посвідчення водія. З метою полегшення перевірок
держави-члени ЄС користуються інформаційною мережею щодо посвідчень
водія ЄС.
При цьому, регулярне оновлення посвідчень водія є одним з найважливіших
заходів щодо боротьби з підробками та для підвищення безпеки дорожнього
руху. Відповідно до нової Директиви посвідчення водія на право керування
автомобілем, мопедом, мотоциклом, трициклом та квадроциклом необхідно
буде поновлювати кожні 10-15 років, залежно від рішення держави-члена ЄС.
Для водіїв автобусів і вантажівок посвідчення водія має оновлюватися кожні
п’ять років, і для цього також необхідною умовою є проходження медичного
огляду.
Однак поновлення посвідчення водія є лише адміністративним заходом та не
потребує додаткового тестування. Тоді як необхідність поновлення викликана
актуалізацією інформації, що внесена до посвідчення водія, а також потребою
використання нових технологій захисту.
Прийняття третьої Директиви про посвідчення водія викликана
потребою посилення захисту вразливих категорій учасників
дорожнього руху. У ЄС у дорожньо-транспортних пригодах щороку гине
близько 30 тисяч осіб. Тому зміни вимог до керування мотоциклом у цьому
контексті є найважливішими. Відтак нова Директива передбачає підвищення
допустимого віку для керування найбільш потужними мотоциклами з
21 до 24 років. Окрім того, для отримання дозволу керування потужним
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мотоциклом потрібно буде мати мінімум 4 роки стажу керування менш
потужним мотоциклом, а не 2 роки, як це вимагалося раніше.

“

Прийняття третьої Директиви про посвідчення
водія викликана потребою посилення захисту
вразливих категорій учасників дорожнього руху.
Нову категорію транспортних засобів отримають мопеди. Щоб отримати
дозвіл на керування мопедом, потрібно буде здавати теоретичний тест. Однак
держави-члени можуть також запровадити медичний огляд та перевірку
необхідних навиків та знань. ЄС встановлює мінімальний рекомендований
вік 16 років, з якого посвідчення водія будуть взаємно визнаватися всіма
державами-членами (у власній країні держави-члени можуть встановити
мінімальний вік у 14 років). Раніше у ЄС не було мінімальних вимог щодо
керування мопедом (додатково див. додаток І до цього дослідження).
По-четверте, Директива встановлює мінімальні вимоги до
екзаменаторів. Зокрема екзаменатори, що проводять тест для отримання
посвідчення водія, повинні будуть відповідати мінімальним вимогам щодо
їх кваліфікації, а також проходити періодичне навчання. Це допоможе
забезпечити контроль якості у новій системі.
Екзаменатори з керування транспортними засобами мають дотримуватися
мінімальних стандартів, наведених в Додатку IV до цієї Директиви.
Екзаменатори з керування транспортними засобами, які працювали за цим
фахом до 19 січня 2013 року, повинні відповідати вимогам тільки стосовно
забезпечення якості і заходів систематичного періодичного навчання (стаття
10 Директиви 2006/126/ЄС).
Додатки до Директиви 2006/126/ЄС
Додаток І до Директиви 2006/126/ЄС містить Положення про типове
посвідчення водія Європейського Союзу, у якому зазначені вимоги до
технічних характеристик картки та її фізичного захисту, опис і зразок
посвідчення водія та його наповнення (у тому числі обмеження у формі
кодів, що відповідають задіяній (під)категорії).
Додаток ІІ до Директиви 2006/126/ЄС містить мінімальні вимоги до іспитів
з керування – умови, згідно з якими повинні проводитися іспит з теорії
(зокрема форма його проведення та зміст стосовно усіх й окремих категорій
транспортних засобів) та тест на навички і поведінку (зокрема вимоги
до транспортних засобів та їх обладнання для кожної категорії, що саме
перевіряється стосовно окремих категорій, яким чином оцінюється тест, дії
екзаменатора під час тесту, тривалість і місце проведення тесту).
Додаток ІІІ до Директиви 2006/126/ЄС містить мінімальні стандарти
фізичної і розумової придатності для керування механічними транспортними
засобами, а саме вимоги до медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв
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і докладні положення, що стосуються списку вад здоров’я, які можуть
вплинути на безпеку керування.
Додаток ІV до Директиви 2006/126/ЄС містить мінімальні стандарти для осіб,
які проводять практичні іспити з керування, а саме вимоги щодо компетенції,
необхідної для екзаменатора з керування (зокрема для категорії В та інших
категорій), його початкового навчання та кваліфікації, забезпечення якості і
регулярності навчання.
Додаток V до Директиви 2006/126/ЄС містить мінімальні вимоги щодо
навчання та іспитів водіїв поєднань транспортних засобів, зазначених в
пункті другому частини 4 статті 4(b) цієї Директиви, а саме вимоги щодо
навчання та тестів на навички і поведінку водіїв (зокрема їх зміст та
тривалість) поєднань транспортних засобів категорії В у випадку, коли таке
поєднання перевищує 3500 кг (але не більше 4250 кг).
Додаток VІ до Директиви 2006/126/ЄС містить мінімальні вимоги для
навчання й іспитів водіїв мотоциклів категорії А (поступовий доступ), а саме
вимоги щодо навчання та тестів на навички і поведінку (зокрема їх зміст та
тривалість) водіїв мотоциклів категорії А.
Додаток VII до Директиви 2006/126/ЄС містить перелік скасованих Директив
(у зв’язку з прийняттям цієї Директиви), які послідовно змінені, та граничні
терміни перенесення до національного законодавства для застосування, а
Додаток VIII до Директиви 2006/126/ЄС – кореляційну таблицю між цією
Директивою та Директивою Ради 91/439/ЄEC.

2)
Умови та вимоги до видачі та
перевидачі посвідчення водія
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У статті 4 Директиви 2006/126/ЄС наведені визначення категорій
транспортних засобів, право керування якими надають посвідчення водія, а
також встановлені вимоги до мінімального віку для отримання посвідчення
водія відповідної категорії. Зауважимо, що вказані положення частково
відрізняються від положень відповідних статей 3 та 6 Директиви Ради 91/439/
ЄЕС, за якими є зобов’язання України щодо їх імплементації (додатково див.
Додаток І до цього дослідження).
Відповідно до статті 7 Директиви 2006/126/ЄС посвідчення водія видається
тільки заявникам, які:
— пройшли тест на навички і поведінку та теоретичний тест (склали
практичний іспит та іспит з теорії), та які відповідають медичним
вимогам відповідно до положень Додатків ІІ і ІІІ до цієї Директиви;
— які склали іспити з теорії для категорії АМ (держави-члени ЄС
можуть вимагати від заявників проходження для отримання цієї
категорії тесту на навички і поведінку і медичного огляду).
Держави-члени ЄС запроваджують національні посвідчення водія, що
базуються на типовій формі Співтовариства(статті 1 Директиви 2006/126/
ЄС), опис якої наведений у Додатку І до цієї Директиви.
Єдине типове посвідчення водія ЄС передбачене у вигляді пластикової
картки, типу «кредитної» (на відміну від вимог Директиви Ради 91/439/ЄЕС,
де такий тип посвідчення водія був альтернативним, а основним – паперове
посвідчення водія, що складається з 6 сторінок).
Натомість, наявність мікрочипу не може бути передумовою дійсності
посвідчення водія (стаття 7 Директиви 2006/126/ЄС). Норми щодо мікрочипів
є новими, які не передбачені Директивою Ради 91/439/ЄЕС, зокрема в її статті
1, де йде мова про типове посвідчення водія.
Водночас, як зазначено у статті 3 Директиви 2006/126/ЄС, держави-члени
ЄС повинні вживати всіх необхідних заходів з метою уникнення будь-якого
ризику підробки посвідчень водія, в тому числі тих, що стосуються типових
посвідчень водія, виданих перед набуттям чинності цією Директивою.
Заходи проти підробок стосуються матеріалів, які використовуються для
виготовлення посвідчення водія. Держави-члени ЄС можуть запроваджувати
додаткові захисні засоби.
Передумовою для ефективності використання інформації, яка записується
на мікрочипі, є функціонування Європейської системи електронного обміну
даними (RESPER) для полегшення обміну інформацією між національними
адміністраціями. Хоча на сьогодні в ЄС існує ряд систем обміну інформацією
між країнами, не всі держави-члени ЄС є до них підключеними. Тому
відповідно до Директиви 2006/126/ЄС розпочалося створення системи
RESPER. На сьогодні наступні країни-члени ЄС є учасниками обімну даними
в цій системі: Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина,
Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Румунія, Словаччина,

13
Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія. Країни,
які не включені до RESPER, є учасниками інших систем дата-обміну.
Посвідчення водія, видані державами-членами ЄС, взаємно визнаються
(стаття 2 Директиви 2006/126/ЄС).
Починаючи з 19 січня 2013 року, посвідчення, видані державами-членами
ЄС для категорій AM, A1, A2, A, B, B1 і BE (мопеди, мотоцикли, трицикли,
квадроцикли та легкові автомобілі, у тому числі у поєднанні з причепами)
матимуть адміністративну дійсність 10 років. Держави-члени ЄС вправі
подовжити строк адміністративної дійсності таких посвідчень до 15 років.
У таблиці 1 наведено, у яких державах-членах ЄС строк дійсності посвідчень
водія 10 років, а у яких – 15 років.
Таблиця 1
10 років

15 років

Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія,
Естонія, Італія, Іспанія, Угорщина,
Ірландія, Литва, Латвія, Люксембург,
Мальта, Нідерланди, Португалія,
Румунія, Словенія, Швеція, Сполучене
Королівство

Австрія, Кіпр, Німеччина, Данія,
Фінляндія, Франція , Греція, Польща,
Словаччина

Починаючи з 19 січня 2013 року, посвідчення, видані державами-членами
ЄС для категорій C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E (вантажні автомобілі,
мікроавтобуси, автобуси, у тому числі у поєднанні з причепами), матимуть
адміністративну дійсність 5 років.
Втрата посвідчення або його читабельності, або будь-яке його пошкодження
не впливає на дійсність документу.
Відновлення (поновлення/продовження строку дії) посвідчень водія, коли їх
адміністративну дійсність вичерпано, здійснюється за умови:
• подальшого підтвердження мінімальних стандартів фізичної і
розумової придатності для керування транспортними засобами,
зазначених у Додатку III щодо посвідчень водія категорій C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1, D1E;
• звичайного проживання на території держави-члена ЄС, в якій
видано посвідчення або підтвердження, що заявник навчається на її
території протягом щонайменше шести місяців.

“

Посвідчення, видані державами-членами ЄС
для водіїв вантажівок, мікроавтобусів, автобусів,
діятимуть 5 років.
Держави-члени ЄС можуть під час відновлення посвідчення водія категорій
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AM, A, A1, A2, B, B1 і BE, вимагати проведення огляду на предмет дотримання
стандартів фізичної і розумової придатності для керування транспортними
засобами, зазначеного в Додатку III до цієї Директиви.
Держави-члени ЄС можуть обмежити строк адміністративної дійсності:
— у випадку посвідчень водія будь-якої категорії, виданих водіямпочатківцям, для застосування спеціальних заходів щодо таких
водіїв, маючи на меті безпеку руху на дорогах (на який строк – не
обумовлюється, тобто на розсуд держав-членів ЄС);
— у випадку посвідчень водія категорій С і D, виданих вперше водіямпочатківцям, до 3 років (нагадаємо, що звичайний строк – 5 років) з
метою уможливлення застосування спеціальних заходів щодо таких
водіїв з тим, що підвищити їх безпеку руху на дорогах;
— щодо окремих посвідчень водія будь-якої категорії у випадку,
коли вона вважає за потрібне збільшити частоту медичних перевірок
або інших спеціальних заходів, таких як обмеження для порушників
дорожнього руху;
— у випадку посвідчень водія, власники яких проживають на їх
територіях і досягли віку 50 років, з метою застосування щодо них
більш частих медичних перевірок або інших спеціальних заходів,
таких як курси підвищення кваліфікації. Таке скорочення строку
адміністративної дійсності може застосовуватися тільки у зв’язку з
відновленням посвідчення водія.
Без шкоди для положень національного законодавства держави-члени
ЄС можуть після консультування з Комісією застосовувати під час видачі
посвідчень водія положення національних правил, які передбачають інші
умови, окрім тих, що зазначені в цій Директиві.
Отже, зазначене у плані імплементації Директиви 2006/126/ЄС твердження,
що відповідно до пункту 2 статті 7 Директиви 2006/126/ЄС строк дії
посвідчення водія становить від 5 до 15 років залежно від категорій, а тому
в обов’язковому порядку необхідно встановити нові строки дії посвідчень
водія для різних категорій транспортних засобів з метою періодичного
підтвердження необхідних знань та навичок водіїв щодо безпечного
керування механічними транспортними засобами, а також їх відповідності
встановленим медичним вимогам, не в повній мірі відповідає
положенням Директиви 2006/126/ЄС.
Крім того, з огляду на вищезазначені положення Директиви 2006/126/ЄС,
проходження медичного огляду є обов’язковим для отримання посвідчень
водія вантажних автомобілів, мікроавтобусів та автобусів (у тому числі
у поєднанні з причепами), а для отримання посвідчень водія мопедів,
мотоциклів, трициклів, квадроциклів та легкових автомобілів (у тому числі
у поєднанні з причепами) – залежно від національного законодавства
держав-членів ЄС, але з урахуванням вимог Додатка ІІІ до цієї Директиви
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(див. таблицю 2 у наступному розділі).
Зокрема заявники групи 1 (категорії AM, A, A1, A2, B, B1, BE) повинні пройти
медичний огляд, якщо при завершенні необхідних формальностей або під
час тестів, які проводяться до отримання посвідчення водія, стає очевидним,
що вони мають один або більше медичних розладів, зазначених в Додатку ІІІ
до цієї Директиви.
Заявники групи 2 (категорії C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) повинні пройти
медичний огляд до отримання першого посвідчення водія, а потім
водії повинні проходити періодичні огляди, визначені національним
законодавством.
Водночас, всі заявники на отримання посвідчення водія повинні пройти
відповідний огляд для отримання гарантії, що вони мають належну гостроту
зору для керування механічними транспортними засобами. Якщо є причина
сумніватися в належному зорі заявника, він/вона оглядається компетентним
медичним органом (пункт 6 Додатку ІІІ до цієї Директиви).
Стандарти, встановлені державами-членами ЄС для видачі або будь-якого
подальшого відновлення посвідчень водія, можуть бути більш суворими, ніж
ті, що викладені в Додатку ІІІ до цієї Директиви.
Відповідно до статті 11 Директиви 2006/126/ЄС, якщо власник дійсного
національного посвідчення водія, виданого в одній державі-члені ЄС,
набув звичайного місця проживання в іншій державі-члені ЄС, він може
клопотати про обмін свого посвідчення водія на еквівалентне посвідчення.
Держава-член ЄС, яка здійснює такий обмін, перевіряє, у разі необхідності,
на які категорії розповсюджується дійсність переданого їй посвідчення водія.
Держава-член ЄС, яка здійснює обмін, повинна повернути старе посвідчення
органам держави-члена, яка його видала, і повідомити причини цього.
При цьому держава-член ЄС може за певних умов відмовити у видачі або
визнанні посвідчення водія заявнику, здійснити заміну посвідчення водія,
яке, наприклад, було загублене чи вкрадене, або обміняти посвідчення водія,
видане іншою державою, ніж держава-член ЄС. Після консультацій з Комісією
держави-члени ЄС можуть вносити до свого національного законодавства такі
корективи, які є необхідними для потреб імплементації вказаних положень.

3)
Проходження медичного
огляду у державах-членах
ЄС при видачі/перевидачі
посвідчення водія
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Відповідно до Директиви 2006/126/ЄС про посвідчення водія в державахчленах ЄС для отримання першого посвідчення водія категорій C, СЕ, С1, С1Е,
D, DE, D1, D1E(група 2) і надалі при оновленні (продовження терміну дії) таких
посвідчень водії (кандидати у водії) повинні підтверджувати відповідність їх
стану здоров’я встановленим мінімальним медичним вимогам. Для інших
категорій (група 1) - на розсуд держав-членів ЄС. Можливі також і національні
відступи від вимог цієї Директиви (як зазначено у попередньому розділі 2).
Порядок медогляду, який на сьогодні проводиться в Україні кандидатам
у водії та водіям, майже не змінився ще з радянських часів3. У державахчленах ЄС інша організація медичних оглядів водіїв щодо підтвердження
мінімальних стандартів фізичної та розумової придатності щодо керування
автотранспортними засобами (згідно з Директивою 2006/126/ЄС).
Перший медичний огляд проводять до отримання посвідчення водія. Також
такі огляди мають здійснювати в процесі відновлення посвідчення водія з
регулярністю, визначеною терміном дії посвідчення водія.
Таблиця 2
Категорії
посвідчення
водія (група
згідно з
Додатком ІІІ)

Обов’язковість
проходження
медичного
огляду для
отримання
посвідчення

AM, A, A1, A2, B,
B1, BE
(група 1)

C, CE, C1, C1E, D,
DE, D1, D1E
(група 2), В*

Періодичність та умови
проходження медичного огляду

Звичайні

Можливі

Залежно від
національного
законодавства
держави-члена ЄС,
але водії повинні
відповідати
медичним
вимогам

До отримання
першого
посвідчення водія
та при відновленні
посвідчень
водія (1 раз на
10 або 15 років,
з урахуванням
національного
законодавства)

- частіше щодо
окремих категорій
посвідчень водія
у випадку, коли
держава-член
ЄС вважає за
потрібне;

Обов’язково

До отримання
першого
посвідчення водія
та при відновленні
посвідчень водія (1
раз на 5 років,

- частіше щодо
власників
посвідчень водія,
що досягли
віку 50 років
(тільки у зв’язку
з відновленням
посвідчення водія)
- через 3 роки
при відновленні
посвідчень водія
категорій С і D,
виданих вперше
водіям-

3) Маслюк В.В., Єна А.І. Медичні огляди водіїв у країнах Європи // Медицина транспорту
України. – 2015/ – № 3– 4. – C. 65-70.
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з урахуванням
національного
законодавства)

початківцям
(у разі
запровадження
державою-членом
ЄС);
- частіше щодо
окремих категорій
посвідчень водія
у випадку, коли
держава-член
ЄС вважає за
потрібне;
- частіше щодо
власників
посвідчень водія,
що досягли
віку 50 років
(тільки у зв’язку
з відновленням
посвідчення водія)

Примітка: * національне законодавство може передбачати, що положення, викладені в цьому
Додатку ІІІ до Директиви 2006/126/ЄС для водіїв групи 2, застосовуються до водіїв транспортних
засобів категорії В, які використовують свої посвідчення водія для професійних цілей (таксі, швидка
медична допомога тощо).

Для водіїв 1-шої групи (категорії A, A1, A2, AM, B, B1 і BE) майже в усіх
державах-членах ЄС діє спрощена система медогляду для отримання
посвідчення водія (таблиця 3). У деяких достатньо лише заповнити спеціальну
декларацію (анкету) та перевірити стан зору. При цьому вимоги до фахівців,
які перевіряють зір у водіїв, можуть сильно відрізнятися. Наприклад,
зір можна перевірити у лікаря будь-якої спеціальності, оптометриста,
екзаменатора, який приймає іспити на отримання посвідчення водія, або
підготовленої особи з водійської школи.
Декларацію про стан здоров’я водій заповнює сам. У деяких країнах навіть не
потрібен підпис лікаря. Вона містить відомості про захворювання, що можуть
перешкоджати керуванню транспортним засобом. Заявники повинні пройти
медичний огляд у тому разі, коли після належних формальностей або під час
тестів, які проводять до отримання посвідчення водія, стає очевидним, що
вони мають медичні розлади, зазначені в Додатку ІІІ Директиви 2006/126/
ЄС.
Медогляд водіїв 1-ї групи в країнах Європи
Таблиця 3
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Країна

Медогляд
лікаремпрактиком

Декларація
про стан
здоров’я

Підпис
декларації
лікаремпрактиком

Хто перевіряє зір

Австрія

Так

Так

Ні

Лікар-практик

Бельгія

Ні

Так

Ні

Екзаменатор
на отримання
посвідчення
водія (після
теоретичного
іспиту)

Болгарія

Так

Ні

—

Офтальмолог

Великобританія

Ні

Так

Ні

Екзаменатор
на отримання
посвідчення водія

Греція

Так

—

—

Офтальмолог

Іспанія

Так

Ні

—

Офтальмолог

Німеччина

Ні

Ні

—

Центр зору

Норвегія

Ні

Так

Ні

Екзаменатор
на отримання
посвідчення водія

Польща

Так

Ні

—

Лікар-практик

Фінляндія

Так

Ні

—

Лікар-практик

Франція

Ні

Так

Так

Екзаменатор
на отримання
посвідчення водія

Чехія

Так

Так

Так

Лікар-практик

Швейцарія

Ні

Так

Ні

Офтальмолог чи
оптометрист

Швеція

Ні

Так

Ні

Оптометрист чи
підготовлена особа
водійської школи

До медогляду водіїв 2-гої групи (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 і D1E) застосовується
інший підхід, оскільки ці водії займаються перевезеннями людей або
вантажів (таблиця 4). Такі водії проходять медичний огляд в обов’язковому
порядку під час отримання посвідчення водія та періодично (3-5 років).
Термін проходження повторного медогляду пов’язаний з терміном дії
посвідчення водія та залежить від віку водія. У більшості держав-членів
ЄC медогляд проводять сімейні лікарі (пройшли додаткову підготовку
з транспортної медицини) або експерти з транспортної медицини, які
працюють у спеціалізованих медичних центрах.
Медогляд водіїв 2-ї групи в країнах Європи
Таблиця 4
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Країна

Медогляд
уповноваженим
лікарем

Медогляд
медичною
комісією

Хто
перевіряє
зір

Психофізіологічне
тестування

Австрія

Так

Так

Лікарпрактик

Водії,
позбавлені
права на
керування

Так

Екзаменатор
на отримання
посвідчення
водія (після
теоретичного
іспиту)

За рішенням
лікаря

Бельгія

Ні

Болгарія

Так

Ні

Офтальмолог

Водії,
позбавлені
права на
керування.
Водіїпрофесіонали

Великобританія

Ні

Так

Екзаменатор
на отримання
посвідчення
водія

За рішенням
лікаря

Греція

Так

—

Офтальмолог

За рішенням
лікаря

Іспанія

Так

Ні

Офтальмолог

Усі водії

Німеччина

Ні

Ні

Центр зору

Водії,
позбавлені
права на
керування

Норвегія

Ні

Так

Екзаменатор
на отримання
посвідчення
водія

—

Польща

—

Ні

Лікарпрактик

Усі водії

Фінляндія

Так

Ні

Лікарпрактик

—

Франція

Ні

Так

Екзаменатор
на отримання
посвідчення
водія

Водії,
позбавлені
права на
керування

Чехія

Так

Так

Лікарпрактик

Водіїпрофесіонали

Швейцарія

Ні

Так

Офтальмолог
чи
оптометрист

—
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Швеція

Центр
транспортної
медицини

Ні

Оптометрист
чи
підготовлена
особа
водійської
школи

За рішенням
лікаря

Литва
Для отримання чи поновлення посвідчення водія потрібна медична довідка
у паперовому вигляді. Перевірка здоров’я водіїв проводиться в установі,
яка має ліцензію на надання медичних послуг.
Водії перед перевіркою здоров’я повинні заповнити та підписати декларацію
(називається Декларація честі водія). У ній треба зазначити, чи є якісь
захворювання, порушення здоров’я і т.д.
Періодичність перевірки здоров’я:
1 група водіїв (категорії АМ, А1, А, B1, B, BE): особи у віці до 55 років - 1 раз в
10 років; особи у віці від 56 до 69 років - 1 раз в 5 років; особи у віці від 70 до
79 років - 1 раз в 2 роки; особи у віці від 80 років - 1 раз в 1 рік.
2 група водіїв (категорії C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T): водії, які працюють у
шкідливих умовах - 1 раз в 1 рік, інші - 1 раз в 2 роки; трактористи - 1 раз в 5
років (особи у віці до 59 років), 1 раз в 2 роки (особи у віці від 60 до 70 років),
1 раз в 1 рік (особи у віці від 70 років).
Форма довідки є однаковою для всіх водіїв. Відрізняються періодичність
перевірки здоров’я та фахівці, які проводять перевірку.
Австрія
Медичний огляд займає до 15 хв. Заявник повинен заповнити медичну
декларацію в присутності лікаря. Якщо він не має проблем зі здоров’ям і
перебуває під наглядом лікаря, додаткові обстеження не потрібні. Коли
кандидата визнано здоровим, він отримує сертифікат, який повинен бути
переданий у відповідні інстанції.
У разі виявлення захворювань чи вад, що можуть перешкоджати керуванню
транспортним засобом, заявника направляють на повторний огляд до
уповноваженого транспортного лікаря. Для водіїв 2-ї групи обов’язковим
є медичне обстеження з перевіркою зору, слуху, стану опорно-рухового
апарату, діагностики серцево-судинних, неврологічних захворювань,
психічних розладів тощо. Крім того, кандидат у анкеті, яку він заповнює в
присутності лікаря, повинен зазначити, що він не потерпає від запаморочення,
непритомності, нічної сліпоти, цукрового діабету, не зловживає алкоголем,
не вживає наркотики.
Франція
Здобувач посвідчення водія повинен пройти медичний огляд, який займає до
15 хв. Проводить його лікар загальної практики, який має пройти триденний
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тренінг з дорожньо-транспортної медицини. За потреби до огляду можуть
залучати вузьких спеціалістів.
Медичний огляд для здобувача посвідчення водія 2-ї групи здійснює
також сімейний лікар із залученням спеціалістів для перевірки стану
серцево-судинної системи, зору, виявлення неврологічних захворювань,
порушень опорно-рухового апарату, психічних порушень, цукрового діабету.
Наркологічне обстеження не проводять, якщо немає доказів, що кандидат
має проблеми з алкоголем.
Німеччина
Кожен здобувач посвідчення водія повинен пройти медичний огляд. Цей
огляд займає до 20 хв, і для категорії С його здійснює сімейний лікар.
Медичний огляд для здобувачів посвідчення водія 2-ї групи складається з
регулярного медичного огляду. Вимірювання артеріального тиску, аналіз
сечі на глюкозу, білки, рН та аналіз крові можуть бути призначені, але
не є обов’язковими. Якщо лікар підозрює щодо вживання алкоголю або
наркотиків, здобувача скеровують на обстеження до нарколога. Обов’язкова
перевірка зору в офтальмолога. Медичний огляд водіїв таксі та автобусів
проводить спеціально підготовлений лікар з Ради з охорони здоров’я або
медико-психологічного науково-дослідного інституту.

4)
Аналіз Директиви
2003/59/ЄС
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Директива 2003/59/ЄС була прийнята у зв’язку з потребою в узгодженості
всіх держав-членів ЄС у питанні початкової кваліфікації та періодичної
підготовки водіїв, які займаються перевезеннями пасажирів та (або)
вантажів автомобільними транспортними засобами. Метою Директиви
2003/59/ЄС є підвищення стандарту підготовки нових водіїв, підтримання
та підвищення рівня професіоналізму вже існуючих водіїв вантажного
транспорту та автобусів по всьому ЄС шляхом постійного підтримання рівня
їх компетентності для здійснення діяльності, пов’язаної з керуванням.

“

Постійне підвищення рівня професійності водіїв
є важливим елементом у забезпеченні високого
рівня безпеки дорожнього руху в ЄС.
Підвищення рівня професійної компетентності водіїв є важливим елементом
у підтриманні належного рівня безпеки дорожнього руху, а підготовка,
яка передбачена Директивою 2003/59/ЄС, безпосередньо націлена на
поліпшення обізнаності водіїв з можливими ризиками та шляхами щодо їх
мінімізації та зменшення.
Директива 2003/59/ЄС також спрямована на уникнення нерівних умов
конкуренції, вона застосовується до діяльності, пов’язаної з керуванням,
яка здійснюється як громадянами держави-члена ЄС, так і громадянами
третіх країн, які працюють за наймом або використовуються підприємством,
заснованим в державі-члені ЄС.
Варто зазначити, що до моменту набрання чинності Директивою 2003/59/
ЄС, яка замінила Директиву Ради 76/914/ЄЕС від 16 грудня 1976 року
про мінімальний рівень підготовки водіїв деяких видів автомобільного
транспорту, більшість водіїв у ЄС займалися своєю професією тільки на
підставі посвідчень водія. Така ж ситуація на сьогодні склалася і в Україні.
Для досягнення завдань, визначених у Директиві 2003/59/ЄС, водій, який
надає послуги комерційного перевезення пасажирів або вантажів (незалежно
від того, чи він є самозайнятою особою чи найманим працівником, за свій або
за чужий рахунок), залежно від свого віку, категорії транспортного засобу,
що використовується, і відстані перевезення, повинен володіти спеціальними
знаннями та практичними навичками, обсяг яких перевищує ті, які необхідно
підтвердити заявнику, який отримує посвідчення водія. З метою підвищення
знань і навичок водіїв запроваджено систему кваліфікації та підготовки
(підтвердження професійної компетентності).
Головними пунктами у переліку питань, визначеному у Додатку І «Мінімальні
вимоги до кваліфікації і підготовки» до Директиви 2003/59/ЄС, знаннями з
яких має володіти водій-професіонал, є:
— підвищення кваліфікації в раціональному керуванні, заснованому
на положеннях про безпеку;
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— застосування правил і положень, що регулюють автомобільний
транспорт і перевезення пасажирів та (або) вантажів;
— здоров’я, безпека на дорогах та безпека навколишнього середовища,
логістика.
Є два варіанти отримання початкової кваліфікації (стаття 6 Директиви), й
обидві можливості можуть бути закріплені у національному законодавстві.
Перший – отримання початкової кваліфікації шляхом відвідування
обов’язкового курсу (проводиться уповноваженим компетентним органом
держави-члена ЄС навчальним центром) та відповідного складання іспиту
(тесту). Тривалість курсу – 280 годин, 20 годин – індивідуальне керування
транспортним засобом відповідної категорії (з них максимум 8 годин
індивідуального керування на спеціальній площадці або на тренажері).
Зміна або поширення початкової кваліфікації на перевезення або пасажирів,
або вантажів – тривалість курсу 70 годин (не зобов’язані повторювати загальні
частини початкової кваліфікації, а лише особливі частини нової кваліфікації),
включно із 5 годинами індивідуального керування.
Після завершення цієї підготовки компетентні органи держав-членів ЄС
або підрозділ, призначений ними, організовують проведення письмового
або усного тесту, який повинен включати щонайменше одне з питань,
визначених як мета в переліку питань в Додатку І до Директиви 2003/59/ЄС.
Зазначені органи або підрозділи повинні контролювати проходження тесту
і після вдалого проходження видавати водіям СПК, що засвідчує початкову
кваліфікацію.
Другий – шляхом складання тільки теоретичного і практичного іспиту
(тесту).
Теоретичний тест складається із щонайменше двох частин:
1) питання з варіантами відповідей, питання, що вимагають прямої
відповіді, або поєднання цих двох типів питань;
2) аналіз конкретних прикладів.
Мінімальна тривалість теоретичного тесту повинна бути 4 години.
Практичний тест складається з двох частин:
1) тест з керування, спрямований на оцінку підготовки з раціонального
керування на основі положень про безпеку. Тест повинен проводитися,
якщо це можливо, на дорогах поза забудованими територіями,
автомагістралях і автострадах (або подібних дорогах) та на всіх видах
міських доріг, що представляють різні види труднощів, з якими
можуть зустрічатися водії. Також бажано, щоб цей тест відбувався
в умовах різної інтенсивності дорожнього руху. Час керування на
дорозі повинен бути оптимально використаний для того, щоб оцінити
кандидата на всіх проїзних частинах, які можуть зустрічатися.
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Мінімальна тривалість цього тесту повинна бути 90 хвилин;
2) практичний тест, який покриває окремі пункти (а саме: 1.4, 1.5,
1.6, 3.2, 3.3 і 3.5 секції 1 Додатка І до Директиви 2003/59/ЄС) щодо
підготовки з раціонального керування на основі положень про
безпеку та застосування правил і положень. Мінімальна тривалість
цього тесту повинна бути 30 хвилин.
Практичний тест може доповнюватися третім тестом, який проводиться
на спеціальній площадці або на тренажері з метою оцінити підготовку з
раціонального керування на основі положень про безпеку, зокрема, стосовно
керування транспортним засобом при різних дорожніх умовах і в ситуації,
коли вони змінюються залежно від різних атмосферних умов і часу дня або
ночі. Тривалість цього додаткового тесту не встановлюється. Якщо водій
проходить такий тест, його тривалість може вираховуватися з 90 хвилин
тесту з керування, зазначеного в пункті 1), але вирахуваний час не може
перевищувати 30 хвилин.
Для водіїв, які змінюють або поширюють початкову кваліфікацію, теоретичний
тест повинен обмежуватися питаннями, що відносяться до транспортних
засобів, до яких застосовується нова початкова кваліфікація. Проте, такі водії
повинні пройти весь практичний тест.
Наведемо вибір окремих держав-членів ЄС щодо варіанту отримання
початкової кваліфікації водіями (досвід держав-членів ЄС щодо реалізації
положень Директиви 2003/59/ЄС наведено у додатку IV до цього дослідження):
— варіант зі складанням тільки іспиту (тестів): Австрія, Бельгія, Кіпр,
Греція, Ірландія, Латвія, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія,
Велика Британія;
— варіант з відвідуванням обов’язкового курсу та складання іспиту
(тесту): Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина,
Італія, Литва, Люксембург, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія,
Іспанія, Швеція;
— обидва варіанти: Німеччина.
Ці тести організовуються компетентними органами держав-членів ЄС або
підрозділом, призначеним ними. Зазначені органи або підрозділи повинні
контролювати проходження тестів і після вдалого проходження видавати
водіям СПК, що засвідчує початкову кваліфікацію.
Проте, держава-член ЄС може надати водію право керування в межах
її території до отримання ним СПК, якщо він проходить національний
курс професійної підготовки тривалістю щонайменше шість місяців на
максимальний період три роки. В процесі цього курсу професійної підготовки
тести можуть складатися поетапно.
Держава-член ЄС також має право вибрати варіант присвоєння прискореної
початкової кваліфікації паралельно. Цей варіант передбачає обов’язкове
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відвідання курсу (з охопленням усіх питань відповідно до «повного» курсу)
та складання іспиту.
Тривалість курсу – 140 годин, 10 годин – індивідуальне керування
транспортним засобом відповідної категорії (з них максимум 4 години
індивідуального керування на спеціальній площадці або на тренажері).
Зміна або поширення прискореної початкової кваліфікації на перевезення
або пасажирів, або вантажів – тривалість курсу 35 годин, включаючи 2,5
години індивідуального керування.
При індивідуальному керуванні водій, який проходить підготовку, в тому
числі прискорену, повинен супроводжуватися інструктором, який працює
в уповноваженому компетентним органом держави-члена ЄС навчальному
(підготовчому) центрі.
Після складання іспиту початкової кваліфікації водію видається сертифікат
професійної компетентності (СПК), що засвідчує отримання ним початкової
кваліфікації.
Отримання початкової кваліфікації не вимагає попереднього отримання
відповідного посвідчення водія.
Вікові обмеження водіїв для керування транспортними засобами,
призначеними для перевезення вантажів або пасажирів, залежно від категорії
цих транспортних засобів та варіанту отримання початкової кваліфікації,
визначені у статті 5 Директиви 2003/59/ЄС (таблиця 5).
Таблиця 5
Підтверджена
кваліфікація

Категорії транспортних засобів /
вік водія
C/CE

C1/C1E

D/DE

D1/D1E
21 рік
18 років**
21 рік

Початкова
кваліфікація

18 років

18 років

21 рік
20 років***
18 років**

Прискорене
початкова
кваліфікація

21 рік

18 років

23 роки
21 рік*

Примітки: *для регулярних перевезень при довжині маршруту до 50 км; **держава-член ЄС може
надати водіям право керувати відповідними ТЗ в межах її території; *** - без пасажирів

Другим елементом покращення кваліфікації є обов’язок проходження
періодичної підготовки, тривалістю 35 годин кожні 5 років, що здійснюється
періодами щонайменше 7 годин. Така підготовка може проходити частково
на тренажерах. Вимоги визначені в статтях 7 і 8 Директиви 2003/59/ЄС.
Періодична підготовка проводиться уповноваженим компетентним органом
держави-члена ЄС навчальним (підготовчим) центром та покликана
повторити та поглибити знання деяких питань, перелічених у Додатку І до
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Директиви 2003/59/ЄС, вдосконалити знання, важливі для їхньої роботи,
роблячи особливий акцент на безпеку на дорозі і раціональне споживання
палива. Проходження періодичної підготовки обов’язкове, але іспити не
передбачені. Якщо водій переходить до іншого підприємства, вже пройдена
підготовка повинна враховуватись.

“

Після завершення періодичної підготовки водію
видається спеціальний сертифікат професійної
компетентності.
Після завершення періодичної підготовки водію компетентні органи державчленів або уповноважений навчальний (підготовчий) центр видає сертифікат
професійної компетентності (СПК), що засвідчує проходження водієм
періодичної підготовки.
Навчальні (підготовчі) центри, які займаються початковою кваліфікацією
та періодичною підготовкою, повинні бути уповноважені компетентними
органами держав-членів ЄС. Дозвіл (уповноваження) може надаватися
лише у відповідь на письмову заяву. Заява повинна супроводжуватися
документами, серед яких:
1) належна програма кваліфікації і підготовки, що визначає питання
для вивчення і викладає запропонований план імплементації та
методи навчання;
2) кваліфікації та сфери діяльності інструкторів;
3) інформація про приміщення, в яких проходять курси, навчальні
матеріали, засоби проведення практичних занять, види транспортних
засобів, що використовуються;
4) умови відвідання курсів (кількість відвідувачів).
Навчальна програма повинна відповідати дозволу (уповноваженню) і
повинна охоплювати питання, перелічені в Додатку І до Директиви 2003/59/
ЄС.
Наявність СПК початкової кваліфікації та СПК проходження періодичної
підготовки, які самі по собі не дають права на керування транспортними
засобами, є необхідною передумовою для проставляння гармонізованого коду
Співтовариства у посвідченні водія/driving licence (код «95», передбачений
в Додатках І та Іа до Директиви 91/439/ЄЕС, а на сьогодні – у Додатку І
Директиви 2006/126/ЄС) або кваліфікаційній картці водія/driver qualification
card, зразок якої передбачений у Додатку ІІ до Директиви 2003/59/ЄС.
Зауважимо, що держава-член ЄС повинна забезпечити, щоб рівень захисту
кваліфікаційної картки водія щонайменше відповідав рівню захисту
посвідчення водія. Після консультації з Комісією держави-члени ЄС можуть
додавати кольори або позначення, такі як штрих-код (не може містити будь-
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якої іншої інформації, крім тієї, що чітко зазначена на кваліфікаційній картці
водія або яка є суттєвою в процесі видачі картки), національні символи або
елементи захисту без шкоди іншим положенням Додатку ІІ до Директиви
2003/59/ЄС.
Відповідно до пункту 3 (а) статті 10 Директиви 2003/59/ЄC водії з третіх
країн, які працюють в компанії з головним офісом в ЄС чи ЄЕП, і не мають
посвідчення водія однієї з держав-членів ЄС або ЄЕП, можуть надати
водійський атестат/driver attestation з відповідним записом, що дає право
здійснювати вантажні перевезення, про що зазначено у статті 5 Регламенту
(ЄС) № 1072/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009
року про спільні правила для доступу до міжнародного ринку вантажних
автоперевезень.
Крім сертифікату, держава-член ЄС може видавати йому кваліфікаційну
картку водія, передбачену в Додатку ІІ до Директиви 2003/59/ЄС, з
проставленим відповідним кодом Співтовариства.
Відповідно до пункту 3 (b) статті 10 Директиви 2003/59/ЄC водії з третіх
країн, які працюють в компанії з головним офісом в ЄС чи ЄЕП, який керує
транспортними засобами, що використовуються для перевезення пасажирів
дорогою, повинен довести, що він має кваліфікацію і підготовку, передбачені
в Директиві 2003/59/ЄC, шляхом:
— пред’явлення коду Співтовариства, проставленого на типовому
посвідченні водія (driving licence) Співтовариства, якщо він є
власником такого посвідчення; або
— пред’явлення кваліфікаційної картки водія (driver qualification card),
передбаченої в Додатку ІІ до Директиви 2003/59/ЄС, з проставленим
відповідним кодом Співтовариства; або
— пред’явлення національного водійського атестату (driver
attestation), дійсність якого взаємно визнається державами-членами
на їхній території. Єдиних для ЄС зразків таких документів не існує.
Норми щодо кваліфікації професійних водіїв передбачають можливість
перехідних періодів, за якою для водіїв, які мають посвідчення водія право
керування транспортними засобами категорій D1, D1Е, D, DE або еквівалентної
категорії, яке було видано до 10 вересня 2008 року (пасажирські перевезення);
або мають посвідчення водія право керування транспортними засобами
категорій C1, C1E, C, CE або еквівалентної категорії, яке було видано до 10
вересня 2009 року (вантажні перевезення), здобуття початкової кваліфікації
не вимагається. Обов’язок щодо періодичної підготовки залишається
незмінним.
Ці положення розповсюджуються як на водіїв держав-членів ЄС, які вступили
до ЄС після набуття чинності Директивою 2003/59/ЄС, так і на водіїв з третіх
країн.

5)
Аналіз нормативноправової бази України у
сфері дорожнього руху та
дотримання безпеки на
дорогах
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Україна є учасником ряду міжнародних договорів у сфері дорожнього руху та
дотримання безпеки на дорогах (детальніше – у Додатку ІІ).
Зокрема, національне законодавство щодо дорожнього руху та його безпеки
побудоване на нормах Конвенції про дорожній рух від 8 листопада 1968
року, стороною якої є Україна. Конвенція є базовим міжнародним документом,
яким регулюється міжнародний дорожній рух та встановлюються вимоги
до його учасників та їх документів. Зокрема Конвенція містить вимоги
щодо підготовки водіїв, оформлення та видачі національних і міжнародних
посвідчень водія.
Що стосується водійських прав, то оскільки Україна є Договірною стороною
Конвенції, то з березня 2011 року розпочала видачу посвідчень водія нового
зразка – із зазначенням строку їх дії (до цього зазначена вимога носила
рекомендований характер).
Проте всі національні посвідчення водія, які відповідають вимогам Конвенції
та були видані до 29 березня 2011 року, залишаються дійсними й надалі
(протягом строку їх дії).
Україна бере участь у Системі багатосторонньої квоти дозволів на вантажні
автомобільні перевезення ЄКМТ (в рамках Міжнародного транспортного
форуму).
Важливим документом, який підтримала Україна, є Хартія Якості
міжнародних автомобільних вантажних перевезень у системі
багатосторонньої квоти ЄКМТ від 28 травня 2015 року.
Хартія Якості є новим критерієм, який буде враховуватися з 2018 року під
час здійснення розподілу квоти ЄКМТ
Оскільки з 1 січня 2018 року буде запроваджений новий механізм розподілу
базових квот серед країн-учасниць ЄКМТ, для збереження наявної базової
квоти дозволів ЄКМТ у 2018 році Україна повинна підтвердити еквівалентність
законодавчої бази у сфері автомобільного транспорту положенням Хартії
Якості.
Варто відзначити, що Хартія Якості підготовлена у повній відповідності до
вимог Директиви 2003/59/ЄС, про яку згадувалося вище. Відтак відповідно до
Угоди про асоціацію та Хартії Якості Україна зобов’язана до кінця поточного
року впровадити у національне законодавство норми Директиви 2003/59/
ЄС щодо підтвердження професійної компетентності українських водіїв, що
здійснюють міжнародні перевезення автомобільним транспортом.
Ще однією з важливих норм у Хартії Якості є те, що вимоги стосовно
початкової підготовки не будуть стосуватися водіїв, які мають право
керування транспортними засобами категорій C, C + E, C1, C1 + E або будь-які
інші національні права, які дозволяють керування транспортним засобом або
склад транспортних засобів, що використовуються в системі квот ЄКМТ, до 1
січня 2016 року.
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“

Перший цикл періодичної перепідготовки водіїв
Україна має завершити до 31 грудня [2019] року.
Щодо періодичної перепідготовки (кожні п’ять років, починаючи з дати
видачі СПК, в обсязі 35 годин обов’язкового навчання), то перший цикл
періодичної перепідготовки повинен бути завершений до 31 грудня [2019]
року.
Що стосується національного законодавства щодо посвідчення водія та
медичних оглядів, то в Україні воно складається із Закону України «Про
дорожній рух», Правил дорожнього руху (постанова КМУ від 10.10.2001 №
1306), Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами (постанова КМУ від 08.05.1993 №
340), зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів,
необхідних для реєстрації транспортних засобів (постанова Кабінету
Міністрів України від 31.01.1992 № 47), Порядку підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (постанова КМУ від
20.05.2009 № 487);та інших (детально – у Додатку ІІІ).
Водночас порядок підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів (прийняття якого
передбачено постановою КМУ від 20.05.2009 № 487), Міністерством
інфраструктури України на сьогодні не прийнято.
Важливо відмітити, що для імплементації 14 актів законодавства ЄС
(додаток XXXII до глави 7 «Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве
співробітництво» Угоди про асоціацію) Мінінфраструктури було розроблено
та внесено Урядом на розгляд ВРУ проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного
транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами
Європейського Союзу» (зареєстрований у ВРУ за № 4683 від 17.05.2016 та
21.02.2017 повернутий на доопрацювання ініціатору внесення).
У проекті Закону № 4683 передбачалися відповідні норми стосовно
доповнення Закону України «Про автомобільний транспорт» новими
термінами та статтями щодо вимог, зокрема, до професійної компетентності
водіїв транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів
і вантажів, та порядку визначення центрів спеціального навчання водіїв
та органів, уповноважених проводити перевірку їх знань (детальніше – у
Додатку ІІІ).
Так, Закон України «Про автомобільний транспорт» запропоновано доповнити
такими новими термінами: свідоцтво професійної компетентності водія,
спеціальне навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів. Також запропоновано, щоб автомобільні
перевізники один раз на п’ять років були зобов’язані забезпечувати
спеціальне навчання водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів
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і вантажів.
Аналогічні норми містить новий проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації
колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони», який нещодавно оприлюднено на сайті Мінінфраструктури для
його обговорення.
Хоча у вказаних законопроектах (як № 4683, так і новому) закріплено
необхідність проходження спеціального навчання (а саме періодичної
підготовки) водіїв транспортних засобів в уповноважених Мінінфраструктури
навчальних центрах, у цих проектах Закону не передбачено запровадження
початкової кваліфікації професійних водіїв та не приводяться у відповідність
з вимогами Директиви 2003/59/ЄС вікові обмеження щодо керування
транспортними засобами відповідної категорії. Також законопроекти не
містять перехідних положень щодо поетапного впровадження підтвердження
професійної підготовки водіїв автобусів і вантажівок, не дають відповідь,
що робити з тими водіями, які вже мають посвідчення водія категорій C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, а також з тими водіями, які є нерезидентами,
мають посвідчення водія видані в інших країнах і працюють на українські
компанії-перевізники. Тобто законопроекти не в повній мірі передбачають
впровадження положень Директиви 2003/59/ЄС.
Проте закріпити вищезгадані норми на законодавчому рівні недостатньо.
Має бути розроблена та прийнята ще низка нормативно-правових актів,
які б комплексно врегулювали систему підтвердження професійної
компетентності водіїв комерційних автотранспортних засобів та власне сам
процес сертифікації таких осіб.

6)
Стан виконання Україною
зобов’язань відповідно
Угоди про асоціацію у частині
безпеки на дорогах
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Україна, підписавши та ратифікувавши у 2014 році Угоду про асоціацію, стала
на шлях наближення національного законодавства та сфер діяльності у різних
галузях, у тому числі автомобільного транспорту, до acquis communautaire
(правової системи ЄС) та найкращої практики її впровадження державамичленами ЄС. Вже восени поточного (2017) року, у зв’язку з ратифікацією
Угоди про асоціацію Нідерландами, які є останніми, хто мав це здійснити,
юридичний статус застосування Угоди про асоціацію перейде з розряду
«тимчасового» до «повного». А тому євроінтеграційні процеси в Україні
повинні бути значно прискорені.
На сьогодні в Україні не вирішено ряд питань, що пов’язані з виконанням Угоди
про асоціацію у частині автомобільного транспорту. Зокрема, спрямованих
на підвищення безпеки на дорогах (одна з ключових задач Директиви
2006/126/ЄС та Директиви 2003/59/ЄС). На жаль, відсутність системного
підходу у виконанні зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію із
координацією відповідальних за різні директиви органів виконавчої влади
може спричинити низьку ефективність імплементації актів законодавства
ЄС, зокрема Директиви 2006/126/ЄС та Директиви 2003/59/ЄС.
По-перше, досі залишається неврегульованим питання обов’язкової перевірки
придатності транспортних засобів до експлуатації та обов’язкового технічного
контролю (вимога Угоди про асоціацію). Україна мала виконати зобов’язання
стосовно цього питання, імплементувавши положення Директиви 2009/40/
ЄС «Про перевірки придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів»
(замінена на Директиву 2014/45/ЄС).

“

Техогляди — це умова для взаємного визнання
результатів перевірок між ЄС і Україною.
Техогляди - це умова для взаємного визнання результатів перевірок
між ЄС і Україною. Наразі, щоб заїхати на територію держави-члена ЄС,
власник вантажного авто має отримати відповідний сертифікат. Цьому
питанню в державах-членах приділяється достатньо велика увага, оскільки
невідповідний технічний стан транспортних засобів є однією з причин аварій
на дорогах.
По-друге, відповідно до Угоди про асоціацію, Україна зобов’язувалася
запровадити придорожню перевірку придатності комерційних транспортних
засобів до експлуатації (Директива 2014/47/ЄС). У результаті перевірок, в ЄС
щорічно зупиняють експлуатацію близько 350 тис. транспортних засобів з
небезпечними недоліками технічного стану. Ще одним наслідком відсутності
придорожньої перевірки, є перевищення допустимої ваги перевезень
вантажними автомобілями. Це спричиняє псування дорожнього покриття і,
як результат, підвищує ризик аварійності на дорогах.
По-третє, в Україні досі не врегульованим залишається питання встановлення
пристроїв контролю режимів руху транспортних засобів, роботи та відпочинку
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водіїв і членів екіпажу. Варто нагадати, що втома водія є однією з причин
аварій на дорогах. В світі створено систему “праці і відпочинку водіїв”,
щоб запобігати аваріям, які стаються через втому водія або перевищення
максимальної швидкості руху, допустимої для даного типу транспортного
засобу на відповідних автомобільних дорогах.
При здійсненні міжнародних перевезень застосовуються тахографи -прилади
для реєстрації швидкості руху транспортних засобів, режиму роботи й
відпочинку водіїв та членів екіпажу, які допомагають контролюючим
органам перевіряти дотримання водіями встановлених норм. Це закріплено
в нормах Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів,
які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), прийнятої
у рамках ЄЕК ООН. Україна ж дотримується їх лише при здійсненні
виключно міжнародних перевезень, хоча Угода про асоціацію зобов’язує
Україну запровадити відповідні вимоги для національних перевізників, які
здійснюють внутрішні перевезення.
Ще одна вимога щодо безпеки перевезень – встановлення пристроїв
обмеження швидкості, із налаштуванням максимальних параметрів
швидкості руху залежно від типу транспортного засобу – 70, 90 чи 100 км/
год. Наявність таких пристроїв у конструкції транспортних засобів фізично
унеможливлює перевищення заданих обмежень швидкості руху.
По-четверте, на сьогодні в Україні взагалі не систематизована сфера правил
дорожнього руху (регулюється постановами Кабінету Міністрів України).
Хоча, відповідно до Конституції, всі правила дорожнього руху мають бути
чітко зафіксовані на рівні закону (КМУ отримав повноваження затверджувати
ПДР відповідно до статті 4 Закону України “Про дорожній рух”).
Тому ця проблематика, в тому числі з огляду на відсутність прийнятих на
сьогодні так званих «євроінтеграційних» законодавчих актів з цих питань,
показує, що в Україні відсутня координація зусиль різних міністерств, які
відповідають за імплементацію директив у сфері автомобільного транспорту.
Це створює негативні умови, у тому числі для досягнення мети, з якою в ЄС
були затверджені Директива 2006/126/ЄС та Директива 2003/59/ЄС.

Висновки та рекомендації
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Висновки
Що стосується Директиви 2006/126/ЄС, за результатами цього
дослідження можна зробити такі загальні висновки:
1) Щодо імплементації Директиви 2006/126/ЄС
Кабінет Міністрів України схвалив план імплементації Директиви 2006/126/
ЄС у національне законодавство, а не Директиви Ради 91/439/ЄЕС,
зобов’язання щодо імплементації положень якої взяті Україною згідно з
Угодою про асоціацію.
Водночас, Україна має право брати на себе в односторонньому порядку
більші зобов’язання щодо наближення національної правової системи до
acquiscommunautaire ЄС, а тому імплементація більш сучасної Директиви
2006/126/ЄС є цілком логічним та виправданим кроком, з огляду на
розвиток положень Директив ЄС про посвідчення водія з метою убезпечення
дорожнього руху.
При цьому не слід забувати, що Україна є договірною стороною ще одного
міжнародного договору – Конвенції про дорожній рух від 8 листопада 1968
року, яка містить загальносвітові базові норми щодо посвідчень водія, які
поширюються і на держави-члени ЄС. Тобто жодна держава-член ЄС не може
не визнати посвідчення водія, видані відповідно до цієї Конвенції.
2) Щодо визначення категорій транспортних засобів, а також вимог
до мінімального віку для отримання посвідчення водія відповідної
категорії
Україна зобов’язувалася імплементувати Директиву Ради 91/439/ЄЕС в
частині введення категорій посвідчень водія (стаття 3) та мінімального
віку для отримання посвідчення водія (стаття 6). Разом з цим, Директива
2006/126/ЄС запроваджує нові категорії транспортних засобів (АМ, А2), дає
нові визначенні іншим категоріям та змінює деякі вимоги щодо мінімального
віку для отримання посвідчення водія певних категорій транспортних засобів,
на що необхідно зважити.
Законодавство України, зокрема Положення про порядок видачі посвідчень
водія та допуску громадян до керування транспортними засобами,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №
340, містить поруч з явними відмінностями у порівнянні з положеннями
Директиви 2006/126/ЄС в частині категорій транспортних засобів та їх
визначень, ще й різні вимоги щодо мінімального віку, при досягненні якого
можливо отримати відповідне посвідчення водія.
3) Щодо строку дійсності посвідчень водія
Починаючи з 19 січня 2013 року, посвідчення водія, видані державамичленами ЄС, матимуть адміністративну дійсність:
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для категорій AM, A1, A2, A, B, B1 і BE (мопеди, мотоцикли, трицикли,
квадроцикли та легкові автомобілі, у тому числі у поєднанні з
причепами) – 10 років;
для категорій C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E (вантажні автомобілі,
мікроавтобуси, автобуси, у тому числі у поєднанні з причепами),
матимуть адміністративну дійсність 5 років.
Для 1-шої групи держави-члени ЄС можуть подовжити строк
адміністративної дійсності таких посвідчень водія до 15 років, але
таких країн на сьогодні дев’ять.
Передбачено 20-річний перехідний період з дати скасування чинності
Директиви Ради 91/439/ЄЕС (від 19 січня 2013 року), щоб до 19 січня 2033
року усі посвідчення водія, які видані або перебувають в обігу, відповідали
усім вимогам Директиви 2006/126/ЄС.
При цьому регулярне оновлення посвідчень водія є одним з найважливіших
заходів щодо боротьби з підробками та для підвищення безпеки дорожнього
руху. Однак поновлення посвідчення водія є лише адміністративним заходом
та не потребує додаткового тестування. Необхідність поновлення викликана
актуалізацією інформації, що внесена до посвідчення водія, а також потребою
використання нових технологій захисту.
Отже, зазначене у плані імплементації Директиви 2006/126/ЄС твердження,
що відповідно до пункту 2 статті 7 Директиви 2006/126/ЄС строк дії
посвідчення водія становить від 5 до 15 років залежно від категорій, а тому
в обов’язковому порядку необхідно встановити нові строки дії посвідчень
водія для різних категорій транспортних засобів з метою періодичного
підтвердження необхідних знань та навичок водіїв щодо безпечного
керування механічними транспортними засобами, а також їх відповідності
встановленим медичним вимогам, не в повній мірі відповідає положенням
Директиви 2006/126/ЄС.
Разом з цим, у пункті 3 статті 41 Конвенції про дорожній рух зазначено, що
національним законодавством може обмежуватися строк дії національного
посвідчення водія, але чітко не визначено яким може бути цей строк (у тому
числі мінімальний чи максимальний).
Крім того, всі національні посвідчення водія, які відповідають вимогам
Конвенції та були видані до 29 березня 2011 року, залишаються дійсними й
надалі (протягом строку їх дії). Це визначено у статті 43 Конвенції. Аналогічна
вимога стосується і міжнародних посвідчень водія.
Хоч в цілому національні акти не суперечать положенням Конвенції про
дорожній рух, проте наявність в Україні дійсних посвідчень водія з різними
строками їх дії, в тому числі й безстрокові, має спонукати до зміни такого
стану речей.
4) Щодо доцільності використання мікрочипів у новому водійському
посвідченні в Україні
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Статтею 1 Директиви 2006/126/ЄС передбачена можливість запровадження
державами-членами ЄС мікрочипів як складової частини посвідчення
водія. Ці норми є новими, які не передбачені Директивою Ради 91/439/ЄЕС.
Зобов’язання України щодо імплементації норм статті 1 Директиви Ради
91/439/ЄЕС Угода про асоціацію не містить.
З огляду на зазначене, твердження у плані імплементації Директиви
2006/126/ЄС, що «для забезпечення можливості застосування вимог
Директиви 2006/126/ЄС у повному обсязі необхідно запровадити як
складову частину посвідчення водія мікрочип для додаткового підвищення
рівня захисту від підробок» не має під собою юридичного підґрунтя.
Крім того, згідно з пунктом 7 додатка 6 до Конвенції про дорожній рух
національним законодавством на посвідченні водія може передбачатися
також місце для зберігання інформації, що вводиться електронним чином.
Тобто наявність електронного носія інформації (мікрочипа) в посвідченні
водія не обов’язкова.
Тому норма про використання мікрочипів як складової посвідчень водія
залежатиме від можливостей України забезпечити відповідну інформаційну
базу, яка матиме належний рівень безпеки, а також перспективи обміну
інформацією з Європейською системою електронного обміну даними
(RESPER). Доцільно спочатку створити єдину національну електронну базу
виданих посвідчень водія, а вже потім вирішувати питання чи впроваджувати
мікрочип як обов’язкову складову частину посвідчення водія і користуватися
відповідними девайсами та програмним забезпеченням з онлайн доступом
до електронної бази виданих посвідчень водія.
Оскільки використання мікрочипів підвищить вартість випуску нових
посвідчень водія, тому варто це обґрунтувати, враховуючи, що Україна не
має зобов’язання щодо використання мікрочипів у посвідченнях водія. Під
час розгляду можливості імплементації цієї норми потрібно зважати на
особливості національного регулювання таких питань. Тим більше, що на
сьогодні не відома статистика щодо підробок національних посвідчень водія
і наскільки це питання є актуальним для України.
5) Щодо проходження медичних оглядів
Відповідно до положень Директиви 2006/126/ЄС проходження медичного
огляду для підтвердження мінімальних стандартів фізичної та розумової
придатності щодо керування автотранспортними засобами є обов’язковим
для отримання першого посвідчення водія вантажних автомобілів,
мікроавтобусів та автобусів (у тому числі у поєднанні з причепами), а
потім водії повинні проходити періодичні огляди, визначені національним
законодавством, тоді як для отримання посвідчень водія мопедів, мотоциклів,
трициклів, квадроциклів та легкових автомобілів (у тому числі у поєднанні
з причепами) – залежно від національного законодавства держав-членів ЄС,
але з урахуванням вимог Додатка ІІІ до цієї Директиви.
Водночас, всі заявники на отримання посвідчення водія повинні пройти
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відповідний огляд для отримання гарантії, що вони мають належну
гостроту зору для керування механічними транспортними засобами. Якщо
є причина сумніватися в належному зорі заявника, якщо після належних
формальностей або під час тестів, які проводять до отримання посвідчення
водія, стає очевидним, що заявник має медичні розлади, зазначені в Додатку
ІІІ Директиви 2006/126/ЄС, він/вона оглядається компетентним медичним
органом.
Для водіїв 1-шої групи (категорії A, A1, A2, AM, B, B1 і BE) майже в усіх
державах-членах ЄС діє спрощена система медогляду для отримання
посвідчення водія. У деяких достатньо лише заповнити спеціальну
декларацію (анкету) та перевірити стан зору.
До медогляду водіїв 2-гої групи (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 і D1E) застосовується
інший підхід, оскільки ці водії займаються перевезеннями людей або
вантажів. Такі водії проходять медичний огляд в обов’язковому порядку
під час отримання посвідчення водія та періодично (3-5 років). Термін
проходження повторного медогляду пов’язаний з терміном дії посвідчення
водія та залежить від віку водія. У більшості держав-членів ЄC медогляд
проводять сімейні лікарі (пройшли додаткову підготовку з транспортної
медицини) або експерти з транспортної медицини, які працюють у
спеціалізованих медичних центрах.
Зауважимо, що відповідно до Конвенції про дорожній рух кожен водій повинен
мати необхідні фізичні та психічні здібності і бути в придатному фізичному
та розумовому стані для того, щоб керувати транспортним засобом. Але
Конвенція не конкретизує, яким чином має бути це підтверджено, віддаючи
врегулювання цього питання на національний рівень.
6) Щодо імплементації Директиви 2003/59/ЄС
Директива 2003/59/ЄС тісно пов’язана з Директивою 2006/126/ЄС та
регламентує порядок і особливості початкової кваліфікацій та періодичної
підготовки водіїв, які надають комерційні послуги з перевезення пасажирів
або вантажів (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E), тобто «водіїв-професіоналів».
Підвищення рівня професійної компетентності водіїв є важливим елементом
у підтриманні належного рівня безпеки дорожнього руху.
На сьогодні в Україні більшість водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів
і вантажів, займаються своєю професією тільки на підставі посвідчень водія.
Такий стан речей несе високі ризики безпеці перевезень.
Впровадження положень Директиви 2003/59/ЄС розтягнуто у часі: для водіїв,
що здійснюють міжнародні перевезення, протягом 3 років після набрання
чинності Угодою про асоціацію, а для водіїв, що здійснюють національні
перевезення – протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.
Однак, як Угодою про асоціацію, так і Хартією Якості міжнародних
автомобільних вантажних перевезень у системі багатосторонньої квоти
ЄКМТ від 28 травня 2015 року передбачено зобов’язання України до кінця
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поточного року впровадити у національне законодавство норми Директиви
2003/59/ЄС щодо підтвердження професійної компетентності українських
водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів автомобільним
транспортом.
Починаючи з 1 січня 2018 року, буде запроваджений новий механізм
розподілу базових квот серед країн-учасниць ЄКМТ, тому задля того, щоб
зберегти хоча б базову квоту на використання дозволів ЄКМТ у 2018 році,
Україна повинна підтвердити еквівалентність законодавчої бази у сфері
автомобільного транспорту положенням Хартії Якості, в тому числі щодо
впровадження положень Директиви 2003/59/ЄС.
Але досі не прийнято відповідний Закон України, що мав би дати поштовх
для започаткування національної системи підтвердження професійної
компетентності водіїв відповідно до положень Директиви 2003/59/ЄС.
Так, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у
відповідність з актами Європейського Союзу» (зареєстрований у Верховній Раді
України за № 4683 від 17.05.2016), який передбачав імплементацію деяких
положень Директив 2003/59/ЄС, 21.02.2017 повернутий на доопрацювання
ініціатору внесення (подавав законопроект на розгляд Парламенту Кабінет
Міністрів України, а розробляв його – Мінінфраструктури). Наразі аналогічні
норми містить новий проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних
транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», який
нещодавно оприлюднено на сайті Мінінфраструктури для його обговорення.
Проте, вказані законопроекти не в повній мірі передбачають впровадження
положень Директиви 2003/59/ЄС, зокрема містять норми щодо періодичної
підготовки водіїв, але відсутні норми щодо початкової їх кваліфікації, не
містять перехідних положень щодо поетапного впровадження підтвердження
професійної підготовки водіїв автобусів і вантажівок, не дають відповідь, що
робити з тими водіями, які вже мають посвідчення водія категорій C, CE,
C1, C1E, D, DE, D1, D1E, та водіями, які є нерезидентами, мають посвідчення
водія видані в інших країнах і працюють на українські компанії-перевізники,
а також ніяким чином не пов’язують запропоновані норми з положеннями
Директиви 2006/126/ЄС та Директиви 2003/59/ЄС в частині вимог до
мінімального віку для отримання посвідчення водія відповідної категорії та
для здійснення професійних перевезень пасажирів та вантажів.
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Рекомендації
1. Внести зміни до плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію на
2014-2017 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», принаймні
до пункту 283 щодо запровадження системи підтвердження професійної
компетенції водіїв відповідно до Директиви 2003/59/ЄС – в частині строку
виконання завдання за цим пунктом, привівши його у відповідність із
зобов’язаннями України згідно з Угодою про асоціацію.
2. Внести зміни (оновити) до плану імплементації Директиви 2006/126/
ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015
№ 114-р, та плану імплементації Директиви 2003/59/ЄС, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1160-р, в
частині змісту заходів та строків їх виконання з урахуванням зобов’язань
України згідно з Угодою про асоціацію та положень вказаних актів
законодавства ЄС.
3. Розробити та забезпечити прийняття Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України, зокрема до Закону України «Про
дорожній рух», щодо запровадження положень Директиви 2006/126/ЄС в
частині категорій транспортних засобів, мінімального віку для отримання
посвідчення водія відповідної категорії, вимог щодо проведення тестів/
складання іспитів на отримання посвідчення водія, строку дії посвідчень
водія відповідної категорії, запровадження інституту підготовки та
підтвердження кваліфікації інструкторів/екзаменаторів з навчання керування
транспортними засобами, а також проходження медичного огляду.
4. Внести зміни до постанов Уряду та інших нормативно-правових актів щодо
умов та вимог до видачі та перевидачі (продовження/поновлення строку
дії)посвідчень водія відповідно до зобов’язань України згідно з Угодою про
асоціацію та положень Директиви 2006/126/ЄС. Зауважимо, що наявність
мікрочипу в посвідченні водія може бути додатковою опцією (як є в принципі
сьогодні), а обов’язковою – тільки у разі наявності серйозних підстав та
обґрунтування доцільності їх впровадження.
При цьому важливо відійти від практики радянських часів, коли один і
той же державний орган допускав автошколи до проведення підготовки
водіїв, перевіряв знання водіїв, видавав їм та відбирав у них посвідчення
водія, зокрема за порушення правил дорожнього руху, виявленими під час
контролю на дорозі. Доцільно розглянути варіант з покладенням повноважень
з проведення тестування та видачі/перевидачі посвідчень водія на місцеві
органи влади, як це зроблено у багатьох державах-членах ЄС, зі створенням
єдиної національної бази виданих посвідчень водія.
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Також важливо визначити перелік значних/тяжких порушень правил
дорожнього руху для повторного проходження водіями підготовки та
тестування.
5. Внести зміни до актів законодавства щодо проходження кандидатами у
водії та водіями медичних оглядів з урахуванням положень Директиви
2006/126/ЄС та найкращого досвіду держав-членів ЄС. На нашу думку,
можна було б запозичити деякий досвід Литви у цій сфері, зокрема:
— 1 група водіїв (категорії АМ, А1, А, B1, B, BE) -заповнення та
підписання водіями у присутності лікаря відповідної декларації,
де зазначають, чи є якісь захворювання, порушення здоров’я і т.д.
(з одночасним введенням відповідальності за надання завідомо
недостовірних даних про стан здоров’я), а також обов’язкове
проходження перевірки гостроти зору (якщо не має інших медичних
розладів, зазначених в Додатку ІІІ Директиви 2006/126/ЄС), але
якщо під час підготовки або складання іспитів на право керування
транспортними засобами виявляються порушення здоров’я, то
обов’язкове проходження медичного огляду;
— 2 група водіїв (категорії C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) –
обов’язковий медичний огляд, з проходженням психофізіологічного
та наркологічного обстеження.
Періодичність перевірки здоров’я:
— 1 група водіїв: особи у віці до 55 років - 1 раз в 10 років; особи у віці
від 56 до 69 років - 1 раз в 5 років; особи у віці від 70 до 79 років - 1
раз в 2 роки; особи у віці від 80 років - 1 раз в 1 рік.
— 2 група водіїв: водії автобусів - 1 раз в 2 роки(особи у віці до
59 років), 1 раз в 1 рік (особи у віці від 60 років); водії вантажних
автомобілів – 1 раз в 5 років (особи у віці до 59 років), 1 раз в 2 роки
(особи у віці від 60 до 69 років), 1 раз в 1 рік (особи у віці від 70 років).
За результатами медичного огляду має бути видана відповідна медична
довідка за підписом лікаря. Водночас має бути запроваджена відповідальність
лікарів.
Також має бути запроваджене позачергове проходження медичного
огляду, зокрема для виявлення психічних порушень здоров’я або проблем
зі вживанням алкоголю чи наркотиків, у разі скоєння значних/тяжких
порушень правил дорожнього руху, або виявлення таких порушень здоров’я
під час здійснення контролю за безпекою дорожнього руху.
6. В проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних
засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», розробленому
Мінінфраструктури, врахувати усі положення Директиви 2003/59/ЄС,
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зокрема запровадити норми щодо:
— початкової підготовки/кваліфікації (у тому числі прискореної)
водіїв-професіоналів та підтвердження їх професійної компетентності,
крім періодичної підготовки таких водіїв;
— визначення дати, до якої вимоги стосовно початкової підготовки
не будуть відноситися до водіїв, які мають право керування
транспортними засобами категорій C, CE, C1, C1E, D, DE, D1,
D1Eабо будь-які інші національні права, які дозволяють керування
транспортним засобом або складом транспортних засобів
(наприклад, у Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних
перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ від 28 травня
2015 року передбачено, що така вимога не застосовується для водіїв,
що отримали посвідчення водія категорії C, CE, C1, C1Eдо 1 січня
2016 року, а перший цикл періодичної підготовки повинен бути
завершений до 31 грудня [2019] року; крім того, Директивою 2003/59/
ЄС також передбачені перехідні періоди, різні для водіїв автобусів і
вантажних автомобілів та складів цих транспортних засобів, а також
період проходження першого циклу періодичної підготовки водіїв);
— вимог до мінімального віку для здійснення професійних перевезень
пасажирів та вантажів;
— проставляння в посвідченні водія по завершенню підготовки
відповідного коду, аналогічного гармонізованому коду Співтовариства
(код «95»), й строку дії свідоцтва професійної компетентності (СПК)
або запровадження кваліфікаційної картки водія, передбаченої в
Додатку ІІ до Директиви 2003/59/ЄС, чи національного водійського
атестату, з проставленим відповідним кодом та строком дії СПК (як
це передбачено положеннями Директиви 2003/59/ЄС).
7. До кінця 2017 року відповідно до Закону України, зазначеного вище
у пункті 6 цих рекомендацій (за умови його прийняття Верховною Радою
України) та положень Директиви 2003/59/ЄС розробити та забезпечити
прийняття:
— постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку
підготовки та запровадження системи підтвердження професійної
компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів;
— наказу(ів) Мінінфраструктури щодо затвердження вимог стосовно
організації системи підготовки та підтвердження професійної
компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів, підтвердження відповідності
діяльності центрів з підготовки водіїв та органів, уповноважених
проводити перевірку їх знань, встановленим вимогам.
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8. Останнє і найважливіше – різним міністерствам та відомствам
розпочати скоординовано працювати над виконанням Угоди про асоціацію
та імплементації актів законодавства ЄС, а ВРУ – не гальмувати, а вчасно
розглядати та приймати відповідне євроінтеграційне законодавство, у тому
числі у сфері безпеки дорожнього руху.

“

Україна має почати скоординовано працювати над
виконанням Угоди про асоціацію та імплементації
актів законодавства ЄС.

Додатки
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Додаток І.
Нові визначення категорій транспортних засобів, а також вимоги
до мінімального віку для отримання посвідчення водія відповідної
категорії відповідно до Директиви 2006/126/ЄС.
Імплементація в національне законодавство відповідних положень
Директиви Ради 91/439/ЄЕС (а саме статей 3, 5 та 6) передбачена Угодою
про асоціацію. Однак положення Директиви 2006/126/ЄС мають деякі
відмінності від положень попередньої Директиви Ради. Зокрема:
• запроваджено нову категорію посвідчення водія для мопедів – АМ,
двоколісні або триколісні транспортні засоби з максимальною дозволеною
швидкістю не більше 45 км/год. (за винятком тих, максимальна
дозволена швидкість яких є нижчою за 25 км/год. або дорівнює цій
величині) і легкі чотирьохколісні автомобілі. Категорію введено з огляду
на статистичні дані щодо аварій, які показують високий ризик ДТП за
участі дуже молодих учасників дорожнього руху, оскільки у деяких
державах-членах ЄС для молоді у віці 14 років було дозволено їздити
на мопедах. Посвідчення водія категорії АМ може бути отримане після
складання обов’язкового іспиту з теорії, крім того, держави-члени ЄС
можуть вимагати від заявників пройти тест щодо навичок і поведінки
(практичний іспит) для цієї категорії;
• запроваджено критерій потужності/ваги для легких мотоциклів стосовно
посвідчень водія категорії А1 (мотоцикли, які мають двигун з робочим
об’ємом циліндра до 125 см³ і потужність яких не перевищує 11 кВт, а
співвідношення потужність/вага не перевищує 0,1 кВт/кг). Такий критерій
введено з огляду на те, що відсутність зазначеного співвідношення
призведе до ще більш легких мотоциклів, завдяки чому досягається
неухильне зростання прискорення і максимальні швидкості;
• запроваджено нову категорію посвідчення водія – А2 з новими
технічними характеристиками, тобто попередня категорія А тепер
розділена на дві окремі категорії А і А2 (мотоцикли, потужність яких не
перевищує 35 кВт, а співвідношення потужність/вага не перевищує 0,2
кВт/кг, і які не походять з транспортних засобів, що перевищують свою
потужність більше ніж удвічі);
• оновлено вимоги щодо доступу до керування найбільш потужними
мотоциклами категорії А – для прямого доступу мінімальна вікова
межа була збільшена з 21 року до 24 років, допускається 20 років за
умови наявності дворічного досвіду керування транспортними засобами
категорії А2 (або, можливо, 21 або 22 роки, залежно від мінімального
віку для A2) та складання лише практичного іспиту чи закінчення
навчання. Попереднє законодавство дозволяло багатьом молодим водіям
без практичного досвіду їздити на найпотужнішому класі мотоциклів.
З огляду на статистику нещасних випадків та високий ризик аварій з
водіями-початківцями, особливо у віці до 24 років, в інтересах безпеки
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дорожнього руху були введені нові мінімальні вікові критерії та вимоги
щодо досвіду;
• введено нові правила щодо посвідчень водія для автомобілів з
причепами. Категорія B дозволяє керувати транспортним засобом з
дозволеною максимальною масою до 3500 кг в поєднанні з причепом з
дозволеною максимальною масою до 750 кг.
Що стосується комбінацій транспортних засобів з причепом для категорії B,
автомобілі цієї категорії можуть бути поєднані з причепом з максимальною
дозволеною масою до 750 кг, за умови, що максимальна дозволена маса
цього поєднання не перевищуватиме 4250 кг. У випадку, коли таке поєднання
перевищує 3500 кг, держави-члени ЄС відповідно до положень Додатку V
вимагають надання можливості для керування таким поєднанням тільки
після:
• завершення навчання, або
• складання іспиту на навички і поведінку.
Держави-члени ЄС можуть також вимагати застосування навчання та іспитів
на навички і поведінку разом.
Що стосується категорії BE, дозволено поєднання транспортних засобів, що
складається з тягача категорії В і причепу, якщо максимальна дозволена
маса цього поєднання не перевищує 3500 кг. Комбінації з тягачем категорії B
і причепа, що перевищують 3500 кг, знаходитимуться в межах категорії C1E.
• оновлено вимоги щодо доступу до керування найбільш потужними
тягачами і вантажними автомобілями – надано нові визначення.
В інтересах безпеки руху, стосовно посвідчення водія на право керування
вантажними автомобілями та автобусами були внесені зміни для того, щоб:
враховувалась кількість пасажирів, а не кількість місць;
довести технічні вимоги для невеликих вантажних автомобілів і автобусів
відповідно до того, які автомобілі представлені на ринку, і зробити їх
обов’язковими категоріями для усього ЄС.
Категорія C: автомобілі, що використовуються для перевезення вантажів,
максимальна дозволена маса яких є понад 3500 кг, і які спроектовані і
сконструйовані для перевезення не більше восьми пасажирів, крім водія;
автомобілі цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, який має
максимальну дозволену масу до 750 кг.
Категорія C1: так само, як C, але для автомобілів, дозволена максимальна
маса яких не перевищує 7500 кг.
Категорія D: автомобілі, спроектовані і сконструйовані для перевезення більш
як восьми пасажирів, крім водія; автомобілі, які можуть бути керовані за
посвідченням категорії D можуть бути поєднані з причепом з максимальною
дозволеною масою, що не перевищує 750 кг.
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Категорія D1: автомобілі, спроектовані і сконструйовані для перевезення
не більше 16 пасажирів, крім водія, з максимальною довжиною не більше
8 м; автомобілі цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, якій має
максимально дозволену масу, що не перевищує 750 кг.
Всі чотири вищезазначені категорії можуть бути поєднані з причепами
понад 750 кг і потребують окремі посвідчення водія (категорії CE, C1E, DE,
D1Е). Всі держави-члени ЄС повинні ввести ці категорії.
Зауважимо, що законодавство України, зокрема Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993
№ 340, містить поруч з явними відмінностями у порівнянні з положеннями
Директиви 2006/126/ЄС в частині категорій транспортних засобів та їх
визначень, ще й різні вимоги щодо мінімального віку, при досягненні якого
можливо отримати відповідне посвідчення водія (порівняння стосовно
мінімального віку наведено у таблиці 1).
Таблиця 1
Категорія
ТЗ, на право
керування
якими видано
посвідчення
водія

Стаття 4 Директиви
2006/126/ЄC

Пункти 6 -9 Положення про
порядок видачі посвідчень
водія та допуску громадян до
керування транспортними
засобами (затверджене
постановою КМУ від
08.05.1993 № 340),
пункти 9 - 12 Порядку
підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів
(затверджене постановою
КМУ від 20.05.2009 № 487)

АМ

16 років
(держави-члени ЄС можуть
знизити до 14 років або
підвищити до 18 років)

не передбачено

A1

16 років
(держави-члени ЄС можуть
підвищити до 17 або 18 років
за певних умов)

16 років

A2

18 років

не передбачено

A

мотоцикли:
20 років з досвідом
керування 2 роки за
категорією А2,
24 роки;
трицикли:
21 рік

16 років
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B1

16 років
(держави-члени ЄС можуть
підвищити до 18 років)

18 років

B

18 років
(держави-члени ЄС можуть
знизити до 17 років)

18 років

BE

18 років
(держави-члени ЄС можуть
знизити до 17 років)

19 років з досвідом керування
більше року за категорією B

C1

18 років

18 років

C

21 рік, без шкоди
положенням Директиви
2003/59/ЄС (допускається
з 18 років, коли водій має
початкову кваліфікацію),
(держави-члени ЄС можуть
знизити до 18 років стосовно
транспортних засобів, що
використовуються окремими
службами та що проходять
дорожні тестування)

18 років

C1E

18 років

19 років з досвідом керування
більше року за категорією B /
C1 / C

CE

21 рік, без шкоди
положенням Директиви
2003/59/ЄС (допускається
з 18 років, коли водій має
початкову кваліфікацію)

19 років з досвідом керування
більше року за категорією B /
C1 / C

D1

21 рік, без шкоди
положенням Директиви
2003/59/ЄС (допускається
з 18 років, коли державачлен ЄС дозволяє керування
такими ТЗ в межах своєї
території і водій має
початкову кваліфікацію)

21 рік з досвідом керування
більше 3 років за категорією
B / C1 / C, для перевезень за
міжміськими та міжнародними
маршрутами – з досвідом
керування більше 3 років за
категорією D1 / D

D

24 роки, без шкоди
положенням Директиви
2003/59/ЄС (допускаються
за певних умов з 18, 20, 21
та 23 років), (держави-члени
ЄС можуть знизити до 18
років стосовно транспортних
засобів, що використовуються
окремими службами та
що проходять дорожні
тестування)

21 рік з досвідом керування
більше 3 років за категорією B
/ C1 / C / D1, для перевезень за
міжміськими та міжнародними
маршрутами – з досвідом
керування більше 3 років за
категорією D
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D1E

21 рік, без шкоди
положенням Директиви
2003/59/ЄС (допускається
з 18 років, коли державачлен ЄС дозволяє керування
такими ТЗ в межах своєї
території і водій має
початкову кваліфікацію)

21 рік з досвідом керування
більше року за категорією D1 / D,
для перевезень за міжміськими
та міжнародними маршрутами
– з досвідом керування більше 3
років за категорією D1Е / DЕ

DE

24 роки, без шкоди
положенням Директиви
2003/59/ЄС (допускаються за
певних умов з 18, 20, 21 та
23 років)

21 з досвідом керування більше
року за категорією D1 / D, для
перевезень за міжміськими та
міжнародними маршрутами – з
досвідом керування більше 3
років за категорією DЕ

Директивою 2006/126/ЄС передбачена поетапність отримання посвідчень
водія певних категорій та встановлені еквівалентні співвідношення між
категоріями (стаття 6).
Так, видача посвідчень водія здійснюється відповідно до таких умов:
посвідчення категорій C1, C, D1 і D видаються лише водіям, які вже мають
право на керування транспортними засобами категорії В;
посвідчення категорій BE, C1E, CE, D1E і DE видаються лише водіями, які вже
мають право на керування транспортними засобами категорій B, C1, C, D1 і
D відповідно.
Дійсність посвідчень водія визначається таким чином:
Посвідчення водія, видані
для категорії/категорій

дійсні для такої/таких
категорії/категорій

C1E, CE, D1E або DЕ

BE

CE

C1E, DE*

DE

D1E

Будь-яка категорія

АМ**

А2

А1

А

А1, А2

В

В1

С

С1

D

D1

В***

А1 (мотоцикли, трицикли), А
(трицикли потужністю понад
15 кВт, для водіїв віком
старше 21 року)

Примітки: * якщо їхні власники мають право на керування транспортними засобами категорії D; **
держава-член ЄС може обмежити еквіваленти категорії АМ категоріями A1, A2 і A щодо посвідчень
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водія, виданих на її території, у разі запровадження нею практичних іспитів (тестів) як умови
отримання посвідчення категорії AM; *** можуть встановлюватися державами членами ЄС на своїх
територіях (не зазначають у посвідченні водія).

За згодою Комісії держави-члени ЄС встановлюють еквівалентні
співвідношення між категоріями посвідчень водія, виданих до імплементації
цієї Директиви, і категоріями, визначеними в статті 4 Директиви 2006/126/
ЄС.
Держави-члени ЄС можуть після консультування з Комісією дозволити
керування на своїй території такими транспортними засобами:
категорії D1 (з максимальною дозволеною масою 3500 кг, за винятком
наявності спеціального обладнання, призначеного для перевезення
інвалідів), водії яких досягли віку 21 року і мають посвідчення категорії B,
отримане щонайменше два роки до цього, за умови, що транспортний засіб
використовується некомерційними органами для соціальних потреб, а водій
надає свої послуги на добровільній основі;
транспортними засобами з дозволеною максимальною масою більше 3500
кг власниками віком старше за 21 рік, що мають посвідчення водія категорії
В, отримане щонайменше за два роки до цього, за умови, що головною метою
транспортних засобів є їх використання як стаціонарних в учбових цілях або
з метою відпочинку, що вони використовуються некомерційними органами
для соціальних цілей, і що ці транспортні засоби були модифіковані таким
чином, щоб вони не могли використовуватися для перевезення більше
дев’яти осіб або перевезення товарів, крім тих, що є вкрай необхідними для
їхніх цілей.
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Додаток ІІ.
Міжнародні договори України у сфері дорожнього руху та дотримання
безпеки на дорогах.
1. Конвенція про дорожній рух від 8 листопада 1968 року.
Довідка: підготовлена в рамках Організації Об’єднаних Націй (ООН), відкрита
для підписання в м. Відень (Австрія). Від імені України Конвенцію підписано
08.11.1968, ратифіковано із застереженням і заявами Указом Президії ВР
УРСР № 2614-VIII від 25.04.1974, набула чинності для України 21.05.1977.
Крім України, Договірними сторонами цієї Конвенції є ще 73 країни, в тому
числі практично усі країни-члени Європейського Союзу (крім «острівних»
країн – Ірландії, Мальти та Кіпру, які є Договірними сторонами Конвенції про
дорожній рух 1949 року).
Конвенція є базовим міжнародним документом, яким регулюється
міжнародний дорожній рух та встановлюються вимоги до його
учасників та їх документів. На нормах Конвенції побудоване національне
законодавство щодо дорожнього руху та його безпеки: Закон України
«Про дорожній рух», Правила дорожнього руху, акти законодавства щодо
посвідчення водія та інші.
Вимоги щодо підготовки водіїв, оформлення та видачі національних і
міжнародних посвідчень водія передбачені нормами пункту 5-тер статті 3,
пункту 4 статті 8, статей 41 та 43 Конвенції, додатків 6 та 7 до неї.
Так, відповідно до підпункту с) пункту 1 статті 41 Конвенції в національному
законодавстві повинні бути передбачені вимоги для отримання посвідчення
водія. Зокрема в ньому повинні визначатися мінімальний вік для отримання
посвідчення водія, стан здоров’я, що відповідає вказаним вимогам , та умови
для успішного складання теоретичного і практичного іспитів.
У пункті 3 статті 41 Конвенції зазначено, що національним законодавством
може обмежуватися строк дії національного посвідчення водія,
але чітко не визначено, яким може бути цей строк (у тому числі,
мінімальний чи максимальний).
У зв’язку зі змінами до Конвенції від 26.03.2006 передбачене застосування
нових форм національних (з графою про дату закінчення строку дії) та
міжнародних посвідчень водія. Строк впровадження цих змін – впродовж
5 років. Тобто, з березня 2011 року Україна згідно з Конвенцією розпочала
видачу посвідчень водія нового зразка – із зазначенням строку їх дії (до
цього зазначена вимога носила рекомендований характер).
Разом з цим, всі національні посвідчення водія, які відповідають
вимогам Конвенції та були видані до 29 березня 2011 року,
залишаються дійсними й надалі (протягом строку їх дії). Це визначено
у статті 43 Конвенції. Аналогічна вимога стосується і міжнародних посвідчень
водія.
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Оскільки норма щодо строку дії посвідчень водія декілька разів змінювалася,
на сьогодні фактично дійсними є посвідчення водія з такими різними
строками їх дії (з дати видачі):
- 30 років (що видаються з 06.09.2013, відповідно до змін, внесених
постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 № 627);
- 20 років (що видавалися з 28.03.2013 по 15.06.2013 на право
керування транспортними засобами категорій А, А1, В та В1,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 №
185);
- 10 років (що видавалися з 28.03.2013 по 15.06.2013 на право
керування транспортними засобами інших категорій, ніж А, А1, В та
В1, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013
№ 185);
- 50 років (що видавалися з 25.03.2011 по 27.03.2013 та з 16.06.2013
по 05.09.2013, відповідно до змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2011 № 271);
- безстрокові (видані до 25.03.2011).
Також ці посвідчення водія оформлялися на різних бланках.
До речі, відповідно до підпункту а) пункту 2 статті 41 Конвенції Договірні
сторони будуть визнавати:
i) будь-яке національне посвідчення водія, відповідне приписам
додатка 6 до цієї Конвенції;
ii) будь-яке міжнародне посвідчення водія, відповідне приписам
додатка 7 до цієї Конвенції, за умови, що воно пред’являється разом
з відповідним національним посвідченням водія, дійсним на своїй
території для керування транспортним засобом, відповідним категорії
або категорій транспортних засобів, на керування якими видано
посвідчення, за умови, що зазначені посвідчення є дійсними, і що
вони видані іншою Договірною стороною або одним з її територіальних
підрозділів або об’єднанням, уповноваженим на те цією Договірною
стороною.
Згідно з пунктом 7 додатка 6 до Конвенції, національним законодавством
на посвідченні водія може передбачатися також місце для зберігання
інформації, що вводиться електронним чином.
Тобто жодна країна ЄС не може не визнати посвідчення водія,
видані відповідно до Конвенції, у тому числі у разі відсутності у ньому
електронного носія інформації (мікрочипа), оскільки його обов’язкова
наявність не передбачена Конвенцією. Отже, видача посвідчення водія з
чипом може бути обґрунтована необхідністю більшого захисту від підробок
(шахрайства) та зручності зчитування відповідної інформації про водія,
зокрема працівниками поліції.
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Окремо зауважимо, що відповідно до пункту 3 статті 8 Конвенції кожен водій
повинен мати необхідні фізичні та психічні здібності і бути в придатному
фізичному та розумовому стані для того, щоб керувати транспортним засобом.
Але Конвенція не конкретизує, яким чином має бути це підтверджено,
віддаючи врегулювання цього питання на національний рівень.
2. Європейська угода, що доповнює Конвенцію про дорожній рух 1968
року, від 1 травня 1971 року.
Довідка: підготовлена в рамках ООН, відкрита для підписання в м. Женева
(Швейцарія). До цієї Угоди Україна приєдналася із застереженням і заявою
відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 16.02.1973 № 78, набула
чинності для України 07.06.1979. Крім України, Договірними сторонами цієї
Угоди є ще 34 країни, в тому числі 23 країни-члена ЄС.
Ця Угода прийнята з метою уніфікації правил, що регулюють дорожній рух
в Європі, а додаток до неї містить лише доповнення та зміни, внесені до
відповідних положень Конвенції, що не стосуються оформлення та видачі
посвідчень водія.
Слід згадати, що є чинним ще один міжнародний документ, підготовлений
в рамках ООН, – Угода про мінімальні вимоги, що стосуються видачі та
дійсності водійських посвідчень (СВУ), від 1 квітня 1975 року. Проте, ця
Угода налічує лише 7 Договірних сторін, серед яких 3 країни ЄС (Болгарія,
Хорватія і Люксембург).
Додатки до Угоди містять мінімальні вимоги, що пред’являються на екзаменах
з керування транспортними засобами (стосовно як теоретичної його частини,
так і практичної), в тому числі до екзаменатора, а також мінімальні вимоги
стосовно фізичної та розумової придатності кандидатів у водії та водіїв до
керування транспортними засобами,
Норми цієї Угоди фактично закладені в положення актів
законодавства ЄС щодо посвідчення водія, зокрема Директиви
2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006
року про посвідчення водія.
3. Хартія Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень
у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ від 28 травня 2015 року.
Довідка: прийнята міністрами транспорту європейських країн-членів
Міжнародного Транспортного Форуму / МТФ (створений 2006 року, основою
якого є створена у 1953 році Європейська Конференція Міністрів Транспорту
/ ЄКМТ) в м. Лейпциг (Німеччина).
Хартія Якості є доповненням до документа МТФ/МСАТ «Багатостороння квота
ЄКМТ. Настанова користувача», де конкретизовані характеристики дозволів,
що розподіляються в узгодженні з системою Багатосторонньої квоти ЄКМТ, а
також умови та сфера застосування дозволів.
Хартія Якості набула чинності 1 січня 2016 року, а положення Глав I - IV
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застосовуватимуться до всіх міжнародних автомобільних вантажних
перевезень, що здійснюватимуться за дозволами ЄКМТ з 1 січня 2018 року.
Отже, у 2017 році закінчиться дія трирічного мораторію на зміну базових
квот для країн-учасниць та умов виконання перевезень за багаторазовими
дозволами ЄКМТ. Починаючи з 1 січня 2018 року, буде запроваджений новий
механізм розподілу базових квот серед країн-учасниць ЄКМТ, тому задля
того, щоб зберегти хоча б базову квоту на використання дозволів ЄКМТ у
2018 році, Україна повинна підтвердити еквівалентність законодавчої
бази у сфері автомобільного транспорту положенням Хартії Якості.
Одним із включених до Хартії Якості актів законодавства ЄС є Директива
2003/59/ЄС, про яку згадувалося вище.
Вимоги розділу 2 Глави ІІІ Хартії Якості щодо підготовки водіїв встановлюють,
що керування автотранспортним засобом для міжнародного вантажного
перевезення за дозволом ЄКМТ підлягає як рід занять (вид діяльності)
обов’язковій початковій (первинній) підготовці та обов’язковій періодичній
перепідготовці, засвідчується видачею Сертифіката Професійної
Компетентності (СПК), який повинен мати кожен водій, зайнятий
в таких перевезеннях. Відповідні вимоги викладені у додатках 4 та 5 до
Хартії Якості.
Тобто, як Угодою про асоціацію, так і Хартією Якості передбачено зобов’язання
України до кінця поточного року впровадити у національне законодавство
норми Директиви 2003/59/ЄС щодо підтвердження професійної
компетентності українських водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення
автомобільним транспортом.
Варто відзначити, що Хартія Якості стосується тільки міжнародних вантажних
перевезень автомобільним транспортом і допускає наявність, на відміну
від вимог Директиви 2003/59/ЄС, інших документів, що підтверджують
кваліфікацію водія.
Так, на підтвердження наявності СПК компетентні органи держав-членів або
орган, належним чином уповноважений цими органами влади вправі або
нанести відмітний знак безпосередньо на посвідчення водія, або виготовити
спеціальну кваліфікаційну картку водія. Зразок цієї картки можна вибрати з
числа наступних:
- Зразок, який діє в Європейському Союзі;
- Спеціальний зразок ЄКМТ, чиї характеристики багато в чому
збігалися б з параметрами зразка ЄС;
- СПК, що видається Академією МСАТ.
Разом з цим, може бути прийнятним будь-який інший зразок за умови,
що Робоча група з автомобільного транспорту визнає його еквівалентним
відповідно до встановлених нею правил процедури.
Зауважимо, що на сьогодні Навчально-консультаційний центр АсМАП
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України, який акредитований Академією МСАТ, проводить відповідне
навчання (за 35-годинним курсом) та видає СПК за зразком Академії МСАТ.
Однак, НКЦ АсМАП України не визначено уповноваженою організацією на
рівні держави України.
Ще однією з важливих норм у Хартії Якості є те, що вимоги стосовно
початкової підготовки не будуть стосуватися водіїв, які мають право
керування транспортними засобами категорій C, C + E, C1, C1 + E або будь-які
інші національні права, які дозволяють керування транспортним засобом або
складом транспортних засобів, що використовуються в системі квоти ЄКМТ,
до 1 січня 2016 року.
Щодо періодичної перепідготовки (кожні п’ять років, починаючи з дати
видачі СПК, в обсязі 35 годин обов’язкового навчання), то перший цикл
періодичної перепідготовки повинен бути завершений до 31 грудня [2019]
року.
Слід зазначити, що 04.10.2016 підписано Меморандум про наміри
інтегрувати Хартію Якості у частині професійної компетентності водіїв
в Україні між Міністерством інфраструктури України, Міжнародним
транспортним форумом, Міжнародним союзом автомобільного транспорту
та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України.
Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 10.02.2017
№ 48 утворено робочу групу з питань підготовки та реалізації проектів із
впровадження вимог Хартії Якості.
Як зазначено у Главі V Хартії Якості, кожна країна-членів, що бере участь
в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, має направити в Секретаріат МТФ,
найпізніше до 1 березня 2018 року, офіційну заяву та доповідь узгодженого
формату з викладом того, як вона застосовує положення Хартії Якості.
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Додаток ІІІ
Національне законодавство щодо посвідчення водія та медичних
оглядів
1. Законодавчі акти, що встановлюють вимоги щодо посвідчення
водія:
Закон України «Про дорожній рух» (стаття 15);
Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 10.10.2001 № 1306;
Зразки національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів,
необхідних для реєстрації транспортних засобів, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 31.01.1992 № 47;
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до
керування транспортними засобами, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.1993 № 340;
Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 20.05.2009 № 487;
Типова навчальна програма підготовки та перепідготовки водіїв транспортних
засобів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
№ 229;
Порядок державної акредитації закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та
атестації її спеціалістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 20.05.2009 № 490;
Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх
справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір
плати за їх надання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2007 № 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 № 1098);
інші нормативно-правові акти:
Інструкція про порядок організації роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної
акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів,
затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009
№ 515, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за №
72/17367;
Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою,
перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів,
затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009
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№ 515, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за №
72/17367;
Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування
транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затверджена наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 № 515, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 72/17367;
Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до
спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказом
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики
України від 05.04.2016 № 255/369/132/344, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 04.05.2016 за № 672/28802;
Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів,
що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ
від 18.02.2016 № 115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01.03.2016 за № 322/28452;
Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ
від 18.02.2016 № 115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01.03.2016 за № 322/28452;
Технічний опис бланка міжнародного посвідчення водія, затверджений
наказом Міністерства внутрішніх справ від 13.08.2013 № 780.
Порядок підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів, розробку якого передбачено
пунктом 3 Порядком підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 20.05.2009 № 487, на сьогодні Міністерством інфраструктури
України не прийнято.
2. Законодавчі акти, що встановлюють вимоги щодо проходження
медичних оглядів водіями:
Закон України «Про дорожній рух»;
Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний
і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1238;
Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного
огляду громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
06.11.1997 № 1238;
Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних
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оглядів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000
№ 1465;
Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити
безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або
оточуючих, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
27.09.2000 № 1465;
інші нормативно-правові акти:
Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водіїв та кандидатів
у водії транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 28.11.1997 № 339, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 11.12.1997 за № 591/2395;
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних
засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за № 308/22840;
Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до
керування відповідними транспортними засобами, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України 24.12.1999 № 299, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.01.2000 за № 31/4252;
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Держнаглядохоронпраці України
від 23.09.1994 № 263/121, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
25.01.1995 за № 18/554.
3. Законодавчі акти, що встановлюють вимоги щодо професійної
кваліфікації водіїв автомобільного транспорту та наявності
відповідних підтверджуючих документів, а також медичних оглядів
таких водіїв:
Закон України «Про автомобільний транспорт»
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним
транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним
транспортом, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
02.12.2015 № 1001;
Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567;
інші нормативно-правові акти:
Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
затверджено наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327;
Випуск № 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних
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характеристик професій працівників, затверджено наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136 (зі змінами).
4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері автомобільного транспорту з метою
приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»
(зареєстрований у Верховній Раді України за № 4683 від 17.05.2016
та 21.02.2017 повернутий на доопрацювання ініціатору внесення).
У розробленому проекті Закону України № 4683 передбачені відповідні
норми стосовно доповнення Закону України «Про автомобільний транспорт»
новими термінами (стаття 1) та статтями 34-4 та 34-5 щодо вимог, зокрема,
до професійної компетентності водіїв транспортних засобів, що надають
послуги з перевезення пасажирів і вантажів, та порядку визначення
центрів спеціального навчання водіїв та органів, уповноважених проводити
перевірку їх знань.
Зокрема, Закон України «Про автомобільний транспорт» пропонується
доповнити такими новими термінами:
«свідоцтво професійної компетентності водія — документ установленого
зразка, що засвідчує професійну компетентність водія транспортного
засобу на достатньому рівні для безпечного надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів;
спеціальне навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів — спеціальне навчання водіїв
для одержання додаткових актуалізованих знань щодо законодавчих,
організаційно-технологічних норм і правил надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;»,
а також новою статтею 34-4, де зазначено, що спеціальне навчання проходять
водії транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів
та/або вантажів. Автомобільні перевізники зобов’язані забезпечувати
спеціальне навчання водіїв — один раз на п’ять років.
Порядок спеціального навчання водіїв затверджує Кабінет Міністрів
України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері транспорту.
Водії повинні підтвердити свій рівень професійної компетентності шляхом
складення письмового іспиту. Порядок спеціального навчання водіїв
повинен передбачати можливість та умови складення в окремих випадках
усного іспиту.
Свідоцтво професійної компетентності водія для надання послуг з
перевезення пасажирів автобусами можуть одержати водії, які мають
посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії D1,
D1E, D, DE згідно з класифікацією, визначеною Конвенцією про дорожній
рух. Свідоцтво професійної компетентності водія для надання послуг з
перевезення вантажів вантажними автомобілями можуть одержати водії,
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які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом
категорії С1, С1Е, С, СЕ згідно з класифікацією, визначеною Конвенцією про
дорожній рух.
Свідоцтво професійної компетентності не може бути передане іншій особі.
Строк дії свідоцтва професійної компетентності становить для водіїв — п’ять
років з дати його видачі;
Центри спеціального навчання водіїв на основі встановлених критеріїв
забезпечують високоякісну підготовку до іспитів, а також постійне оновлення
знань водіїв.
Органи, уповноважені проводити перевірку знань водіїв, на основі
встановлених критеріїв організовують, приймають письмові та усні іспити,
видають свідоцтво професійної компетентності.
Вимоги щодо організації системи спеціального навчання та перевірки знань
водіїв затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері транспорту.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері транспорту, регулярно перевіряє дотримання
центрами спеціального навчання та органами, уповноваженими проводити
перевірку знань, критеріїв, на основі яких вони проводять спеціальне
навчання та приймають іспити, в порядку, визначеному частиною четвертою
цієї статті.
Крім того, з метою встановлення на законодавчому рівні процедури
визначення центрів спеціального навчання водіїв та органів, уповноважених
проводити перевірку їх знань, також пропонується доповнити Закон України
«Про автомобільний транспорт» ще однією статтею 34-5, якою встановлюються
вимоги до порядку визначення центрів спеціального навчання водіїв, а
також органів, уповноважених проводити перевірку їх знань. А саме:
суб’єкт господарювання, який бажає бути визначеним як центр спеціального
навчання або орган, уповноважений проводити перевірку знань водіїв (далі
— заявник), подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, разом із
супровідним листом заяву, до якої додає:
копію установчого документа заявника, засвідчену підписом
керівника та печаткою заявника;
копію затвердженого керівником заявника порядку проведення
спеціального навчання водіїв або складення ними іспитів;
копії документів, що підтверджують право власності заявника або
оренди ним приміщень, де проводитиметься спеціальне навчання
або складення іспитів;
інформаційний листок з відомостями щодо матеріально-технічної
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бази заявника, що використовуватиметься для забезпечення
проведення спеціального навчання або складення іспитів;
інформаційний листок з відомостями про викладачів або фахівців
заявника, що прийматимуть іспити, щодо їх освіти, рівня кваліфікації
та досвіду професійної діяльності у галузі автомобільного транспорту.
Для проведення робіт з визначення центрів спеціального навчання водіїв, а
також органів, уповноважених проводити перевірку їх знань, центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері транспорту, створює атестаційну комісію.
Під час проведення засідання атестаційна комісія за результатами розгляду
поданих документів приймає рішення про визначення або відмову у
визначенні заявника центром спеціального навчання водії або органом,
уповноваженим проводити перевірку знань водіїв.
Підставами для прийняття рішення про відмову у визначенні заявника є:
неповний комплект документів, поданий заявником; або
недостовірність даних, зазначених у документах, поданих заявником;
або
неможливість заявника забезпечити якісне навчання або прийом
іспитів згідно з поданими документами.
Повідомлення про прийняте рішення оформляється в письмовій формі та
разом з копією відповідного наказу центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту,
надсилається заявнику не пізніше десяти робочих днів з дати затвердження
протоколу засідання атестаційної комісії.
У разі відмови у визначенні заявник може подати нову заяву після усунення
причин, що стали підставою для відмови, не раніше ніж через три місяці з
дати прийняття відповідного рішення.
Визначення центрів спеціального навчання водіїв, а також органів,
уповноважених проводити перевірку їх знань, здійснюється на безоплатній
основі.
Разом з цим, в запропонованій новій редакції статті 9 Закону України
«Про автомобільний транспорт» щодо особливостей ліцензування на
автомобільному транспорті закладена норма щодо обов’язковості вимог до
професійної компетентності як однієї з умов ліцензування провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та/або
вантажів автомобільним транспортом.
Крім того, проектом Закону України № 4683 пропонується доповнити статтю
133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення новою частиною
такого змісту:
«Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не
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пред’явила свідоцтво професійної компетентності водія, документи на вантаж
працівникам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань безпеки на наземному транспорті, для проведення
перевірки у випадках, передбачених законодавством, —
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.».
Отже проектом Закону України № 4683 передбачене запровадження в
Україні спеціального навчання (періодичної підготовки один раз на 5 років)
водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів в уповноважених Мінінфраструктури навчальних центрах та
необхідності отримання ними СПК (при цьому обов’язковою є складання в
уповноваженому Мінінфраструктури органі з перевірки знань іспиту, що є
більш жорсткою нормою на відміну від вимог Директиви 2003/59/ЄС), але
не передбачене запровадження початкової кваліфікації професійних водіїв
та не приводиться у відповідність з вимогами Директиви 2003/59/ЄС вікове
обмеження щодо керування транспортними засобами відповідної категорії.
Аналогічні норми містить новий проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації
колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони», який нещодавно оприлюднено на сайті Мінінфраструктури для
його обговорення.
Водночас лише закріплення на законодавчому рівні вказаних норм
не достатньо, має бути розроблена та прийнята ще низка так званих
«підзаконних» нормативно-правових актів, правові норми яких би в своїй
сукупності комплексно врегульовували всі аспекти побудови в Україні
системи підтвердження професійної компетентності водіїв комерційних
автотранспортних засобів та власне сам процес сертифікації таких осіб.
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Додаток ІV.
Досвід держав-членів ЄС щодо реалізації положень Директиви
2003/59/ЄС, а також вимоги до мінімального віку для здійснення
професійних перевезень пасажирів та вантажів4.
1. Досвід держав-членів ЄС щодо реалізації положень Директиви
2003/59/ЄС.
У національній правовій системі Федеративної Республіки Німеччина
положення Директиви 2003/59/ЄС реалізуються у формі Закону «Про
професійну кваліфікацію водіїв». Цей Закон визначає, хто повинен мати
відповідну кваліфікацію та як її набувати. Крім того, Закон містить положення
щодо мінімального віку для допуску до керування транспортними засобами.
Загалом під дію Закону підпадають усі перевезення, які здійснюються не
з приватними цілями. Перевезення, здійснювані водіями, які виступають
працівниками юридичних осіб-суб’єктів публічного права, не вважаються
приватними. Водії-працівники муніципальних підприємств, установ,
корпорацій і фондів публічного права підпадають під сферу дії Закону, якщо
вони здійснюють вантажні або пасажирські перевезення, навіть якщо ці
перевезення не мають на меті отримання прибутку.
Виключення щодо поширення дії Закону, що базуються на нормах статті 2
Директиви 2003/59/ЄС, з часом були доповнені численними юридичними
тлумаченнями, які були розроблені компетентними органами та складені й
опубліковані у вигляді окремого документа. Разом із текстом Закону вони
слугують для оцінювання застосовності його до конкретних випадків.
Закон «Про професійну кваліфікацію водіїв» слугує цілям підвищення
безпеки дорожнього руху, що стає результатом набуття певних професійних
знань і навичок, і поширюється на водіїв, які є:
громадянами Федеративної Республіки Німеччина;
громадянами іншої держави-члена ЄС або держави-учасниці Угоди
про Європейський економічний простір;
громадянами третіх країн, які працевлаштовані або задіяні у
підприємстві, що засновано в державі-члені ЄС або державі-учасниці
Угоди про Європейський економічний простір.
При цьому, здобуття водіями початкової кваліфікації у Федеративній
Республіці Німеччина передбачено двома шляхами:
початкова кваліфікація, що включає здачу іспиту в Торговопромисловій палаті (проте відвідування занять не передбачено);
прискорене здобуття початкової кваліфікації, що включає здачу
іспиту в Торгово-промисловій палаті.
4) За матеріалами проекту TWINNING «Підтримка Міністерства інфраструктури України з
питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень» (UA/14/ENP/TR/43)
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Альтернативна можливість: Свідоцтво про відповідну завершену професійну
освіту.
Норми щодо кваліфікації професійних водіїв передбачають регулювання
мінімального віку для керування транспортними засобами (що підпадають
під сферу дії Закону «Про професійну кваліфікацію водіїв»), які виходять за
рамки положень про мінімальний вік відповідного допуску до керування
(таблиця 1).
Таблиця 1
Категорії транспортних засобів / вік водія

Підтверджена
кваліфікація

C/CE

C1/C1E

D/DE

D1/D1E

Завершена професійна
освіта

18 років

18 років

20 років
18 років*

18 років

Початкова кваліфікація

18 років

18 років

21 рік

21 рік
21 рік

21 рік

Прискорене здобуття
початкової кваліфікацій

21 рік

18 років

23 роки
21 рік*

Мінімальний вік для
отримання посвідчення
водія на право керування
транспортним засобом

21 рік

18 років

24 роки

Примітка: *для регулярних перевезень при довжині маршруту до 50 км.

Положення щодо змісту та процедури проведення іспитів для отримання
кваліфікації містяться у постанові «Про професійну кваліфікацію водіїв».
Розподіл повноважень в Німеччині щодо кваліфікації водіїв наведений у
таблиці 2.
Таблиця 2
Завдання

Відповідальна установа

Іспит для здобуття початкової
кваліфікації або прискореної
початкової кваліфікації

Торгово-промислова палата (ТПП)

Курси з прискореної початкової
кваліфікації і періодичної підготовки

- навчальні центри для водіїв транспортних
засобів категорій C та/ або D;
- заклади з підготовки інструкторів
керування і відомчі навчальні центри;
- заклади з підготовки певних професій, які
передбачають керування транспортними
засобами на дорогах загального
користування;
- певні акредитовані державою навчальні
заклади з перепідготовки;
- акредитовані державою навчальні
заклади, що працюють на замовлення
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Акредитація навчальних центрів

Уповноважені органи земель

Контроль навчальних центрів

Уповноважені органи земель

Видача свідоцтв про присвоєння
необхідної кваліфікації (СПК)

Орган видачі дозволів на керування за
місцем проживання водія

Контроль кваліфікації професійних
водіїв

1. Поліція земель
2. Федеральне бюро вантажних перевезень
(BAG)

Тлумачення правових норм щодо
кваліфікації професійних водіїв

З метою забезпечення однакового
застосування правових норм усіма
уповноваженими органами Німеччини
регулярно проводяться узгоджувальні
обговорення й обмін інформацією в рамках
Робочої групи федерації і земель

У Литовській Республіці дещо інший розподіл повноважень щодо кваліфікації
водіїв (таблиця 3).
Таблиця 3
Завдання

Відповідальна установа

Встановлення вимог щодо отримання
СПК

Міністерство транспорту та комунікацій

Встановлення вимог щодо навчальних
програм та уповноваження навчальних
центрів

Міністерство освіти та науки

Встановлення вимог щодо додавання
коду «95» в посвідчення водія

Міністерство внутрішніх справ

Видача СПК

Навчальні центри (у 2015 році
налічувалося 24 навчальних центри)

Видача посвідчень водія, додавання
коду «95» в посвідчення водія

Державне підприємство REGITRA,
що належить до сфери управління
Міністерства внутрішніх справ

Видача водійських атестатів (згідно
з Регламентом (ЄС) № 1072/2009),
проставляння коду «95» в водійському
атестаті

Державний інспекторат дорожнього
транспорту (SRTI) при Міністерстві
транспорту та комунікацій

Контроль наявності підтверджуючих
кваліфікацію водіїв документів

Поліція
Державний інспекторат дорожнього
транспорту (SRTI) при Міністерстві
транспорту та комунікацій

Відповідно до литовського законодавства передбачено отримання початкової
кваліфікації шляхом відвідування обов’язкового курсу та відповідного
складання іспиту (тесту). У таблиці 4 зазначено програми підготовки водіїв
(навчальні курси), залежно від їх віку та категорії транспортних засобів
(перевезення пасажирів чи вантажів).
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Таблиця 4
Водії вантажних автомобілів
Вік водія

18 років і старше

Категорії ТЗ
C1, C1E

21 рік і старше

140 годин (10 годин індивідуального керування)

C, CE

280 годин (20 годин і.к.)

140 годин (10 годин і.к.)

Водії автобусів
Вік водія

18 років і старше

Категорії ТЗ
D1, D1E

280 годин (20 годин і.к.)

D, DE

280 годин (20 годин і.к.)*

21 рік і старше
140 годин (10 годин і.к.)

* Перевезення пасажирів регулярними рейсами
Водії вантажних автомобілів — Водії автобусів
(зміна або розширення кваліфікації)
Вік водія

18 років і старше

Категорії ТЗ
D1, D1E

70 годин (5 годин і.к.)

D, DE

70 годин (5 годин і.к.)*

C1, C1E
C, CE

21 рік і старше

35 годин (2,5 години і.к.)

35 годин (2,5 години і.к.)
70 годин (5 годин і.к.)

35 годин (2,5 години і.к.)

* Перевезення пасажирів регулярними рейсами

В програму початкової кваліфікації входить іспит з теорії, який складається
з двох частин:
- тест з теорії (30 запитань з декількома варіантами відповідей,
прохідний бал 80 % правильних відповідей);
- практичні завдання (2 завдання, прохідний бал 80 % правильних
відповідей).
Тривалість іспиту – 2 години.
Після успішного закінчення програми початкової кваліфікації навчальний
центр видає СПК, усі дані в електронному вигляді передаються закладу, яке
видає посвідчення водія (REGITRA). Аналогічна процедура щодо періодичної
підготовки водіїв.
Для порівняння, вартість посвідчень водія (категорія C або D) – близько
€500, вартість отримання СПК – близько €500 (140 + 10 годин), вартість
періодичної підготовки – близько €85.
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Наведемо вибір окремих держав-членів ЄС щодо варіанту отримання
початкової кваліфікації водіями:
- варіант зі складанням тільки іспиту (тестів): Австрія, Бельгія, Кіпр,
Греція, Ірландія, Латвія, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія,
Велика Британія;
- варіант з відвідуванням обов’язкового курсу та складання іспиту
(тесту): Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина,
Італія, Литва, Люксембург, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія,
Іспанія, Швеція;
- обидва варіанти: Німеччина.
Отримання початкової кваліфікації не тягне за собою зобов’язання перед
тим отримати відповідне посвідчення водія. В 13 державах-членах ЄС (а
саме: Австрія, Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Ірландія, Латвія, Литва,
Мальта, Нідерланди (частково), Швеція, Велика Британія) і в Норвегії
початкова кваліфікація (для 18-річних) може бути в поєднанні з навчанням,
спрямованим на отримання посвідчення водія категорії C або D.
Держави-члени, що не поєднують навчання для отримання посвідчення водія
категорії C або D з початковою кваліфікацією: Болгарія, Чехія, Фінляндія,
Франція, Угорщина, Італія, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія,
Словаччина, Словенія, Іспанія.
Деякі держави-члени ЄС об’єднують навчання керуванню з початковою
кваліфікацією і вирішили поєднати навчання для отримання посвідчення
водія для категорій C і D як з початковою кваліфікацією, так і з прискореною
початковою кваліфікацією, в той час як інші вимагають, щоб кандидати у
водії зробити певний прогрес в проходженні програми, спрямованої на
отримання посвідчення водія, до початку проходження програми початкової
кваліфікації.
Коли справа доходить до видачі сертифіката про професійну компетентність
перед відповідними посвідченнями водія, більшість держав-членів ЄС не
допускає таку можливість. Бельгія погоджується на такий варіант, однак
у разі поєднання обох навчань, Австрія вимагає тільки проходження тесту
перед тим, і Литва вимагає від водіїв мати тільки посвідчення водія категорії
B. Хоча Норвегія й вимагає посвідчення водія до видачі СПК, вона звільняє
водіїв, які перебувають на етапі навчання або професійної практики, від цієї
вимоги.
Прискорена початкова кваліфікація, яка на сьогодні є на вибір, пропонується
19 державами-членами ЄС і Норвегією.
Підготовку, як правило, організовують автошколи або спеціальні навчальні
центри водіїв, але вона також може бути організована:
некомерційними організаціями,
професійно-технічними навчальними закладами,
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професійними післясередніми школами,
університетами або середніми школами.
У деяких державах-членах ЄС підготовка водіїв частково фінансується за
рахунок державного сектора.
Щодо періодичної підготовки водіїв, тривалість якої становить 35 годин кожні
п’ять років періодами протягом щонайменше 7 годин, то більшість державчленів дозволяють водіям проходити поодинокі 7-годинні сеанси підготовки.
Проте, вони визначають специфічні вимоги, зокрема, щодо періоду, в якому
вони повинні завершити 35-годинну підготовку. У деяких державах-членах
ЄС, цей період може бути 12, 6 або 3 місяці, і навіть тиждень. Інші державичлени ЄС також встановити кількість 7-годинних сеансів, на які ділиться
підготовка, наприклад: два 7-годинних сеанси, два окремих модулів, що
містять 3 дні по 7 годин навчання і 2 дні по 7 годин навчання або двох сесій
тривалістю 3 і 2 дні.
Компетентні органи держав-членів ЄС проставляють код «95» в посвідчення
водія або окрему кваліфікаційну картку водія, яка підтверджує виконання
вимог до кваліфікації водія.
13 держав-членів ЄС вирішили проставляти код в кваліфікаційну картку
водія, в той час як 12 держав-членів ЄС – в посвідчення водія.
У Фінляндії обидва варіанти мають місце, в той час як в Люксембурзі код
«95» проставляють в посвідчення водія і на кваліфікаційній картці водія
тільки в разі водіїв-нерезидентів.
2. Вимоги до мінімального віку для здійснення професійних перевезень
пасажирів та вантажів згідно з Директивою 2003/59/ЄС.
Порівняння вимог до мінімального віку для здійснення професійних
перевезень пасажирів та вантажів згідно з Директивою 2003/59/ЄС та
нормативно-правовими актами України наведено в таблиці 5.
Таблиця 5
Категорія
ТЗ, на право
керування
якими
видано
посвідчення
водія

Стаття 5 Директиви
2003/59/ЄC

Пункти 6 -9 Положення про
порядок видачі посвідчень
водія та допуску громадян до
керування транспортними
засобами (затверджене
постановою КМУ
від 08.05.1993 № 340),
пункти 9 - 12 Порядку
підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів
(затверджене постановою
КМУ від 20.05.2009 № 487)
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C1

18 років з прискореною
початковою кваліфікацією

18 років

C

18 років з початковою
кваліфікацією
21 рік з прискореною
початковою кваліфікацією

18 років

C1E

18 років з прискореною
початковою кваліфікацією

19 років з досвідом керування
більше року за категорією B /
C1 / C

CE

18 років з початковою
кваліфікацією
21 рік з прискореною
початковою кваліфікацією

19 років з досвідом керування
більше року за категорією B /
C1 / C

D1

21 рік з прискореною
початковою кваліфікацією
18 років, коли держава-член
ЄС дозволяє керування такими
ТЗ в межах своєї території
і водій має початкову
кваліфікацію

21 рік з досвідом керування
більше 3 років за категорією
B / C1 / C, для перевезень за
міжміськими та міжнародними
маршрутами – з досвідом
керування більше 3 років за
категорією D1 / D

D

21 рік з прискореною
початковою кваліфікацією*
18 років, коли держава-член
ЄС дозволяє керування такими
ТЗ в межах своєї території
і водій має початкову
кваліфікацію*
21 рік з початковою
кваліфікацією
23 роки з прискореною
початковою кваліфікацією
20 років, коли держава-член
ЄС дозволяє керування такими
ТЗ в межах своєї території
і водій має початкову
кваліфікацію. Цей вік може
бути знижений до 18 років,
якщо водій керує такими
транспортними засобами без
пасажирів

21 рік з досвідом керування
більше 3 років за категорією B
/ C1 / C / D1, для перевезень за
міжміськими та міжнародними
маршрутами – з досвідом
керування більше 3 років за
категорією D

D1E

21 рік з прискореною
початковою кваліфікацією
18 років, коли держава-член
ЄС дозволяє керування такими
ТЗ в межах своєї території
і водій має початкову
кваліфікацію

21 рік з досвідом керування
більше року за категорією D1 / D,
для перевезень за міжміськими
та міжнародними маршрутами
– з досвідом керування більше 3
років за категорією D1Е / DЕ
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DE

21 рік з прискореною
початковою кваліфікацією*
18 років, коли держава-член
ЄС дозволяє керування такими
ТЗ в межах своєї території
і водій має початкову
кваліфікацію*
21 рік з початковою
кваліфікацією
23роки з прискореною
початковою кваліфікацією
20 років, коли держава-член
ЄС дозволяє керування такими
ТЗ в межах своєї території
і водій має початкову
кваліфікацію. Цей вік може
бути знижений до 18 років,
якщо водій керує такими
транспортними засобами без
пасажирів

«початкова кваліфікація»

21 з досвідом керування більше
року за категорією D1 / D, для
перевезень за міжміськими та
міжнародними маршрутами – з
досвідом керування більше 3
років за категорією DЕ

— стаття 6 (1) Директиви 2003/59/ЄC

«прискорена початкова кваліфікація» — стаття 6 (2) Директиви 2003/59/ЄC
* Застосовується тільки для водіїв, які виконують перевезення пасажирів на регулярних маршрутах,
протяжність яких не перевищує 50 кілометрів (пункт 3 (а) (b) статті 5 Директиви 2003/59/EC)
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