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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА 

У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 
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Про затвердження Положення про здійснення контролю 

за дотриманням вимог законодавства у сфері страхування 

при перевезенні небезпечних вантажів залізничним 

транспортом 

Наказ Міністерства транспорту України 

від 19 листопада 2003 року N 898 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

9 грудня 2003 р. за N 1132/8453 

Відповідно до Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 733 "Про затвердження Порядку і правил 

проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних 

вантажів" та з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері 

страхування при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про здійснення контролю за дотриманням вимог 

законодавства у сфері страхування при перевезенні небезпечних вантажів залізничним 

транспортом (далі - Положення), що додається. 

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Мостовий М. В.): 

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для 

державної реєстрації. 

2.2. Довести Положення до відома причетних працівників залізниць, відправників, 

одержувачів, державних органів контролю у сфері страхування небезпечних вантажів при 

перевезенні залізничним транспортом. 

3. Скасувати накази Міністерства транспорту України від 17.10.2002 N 740 "Про 

затвердження Порядку оформлення перевізних документів та обліку обсягів перевезень 

небезпечних вантажів залізницями України" та від 15.10.2002 N 734 "Про здійснення 

контролю за наявністю договорів про страхування відповідальності суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів". 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра 

Корнієнка В. В. 

 

Міністр Г. Кірпа 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства транспорту України 

від 19 листопада 2003 р. N 898 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

9 грудня 2003 р. за N 1132/8453 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Це Положення розроблене з метою виконання вимог Закону України "Про 

перевезення небезпечних вантажів" та постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

2002 року N 733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 

відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання 

негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів". 

1.2 Обов'язкове страхування відповідальності на випадок настання негативних 

наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та порожніх вагонів і спеціальних 

контейнерів, які перевозяться під тиском після вивантаження скраплених газів, здійснюють 

суб'єкти перевезення: відправники, одержувачі і перевізники (залізниці). 

1.3 При переадресуванні небезпечного вантажу обов'язкове страхування 

відповідальності здійснюють нові відправник та одержувач. 

1.4 Не є обов'язковим страхування відповідальності іноземних відправників, 

одержувачів, експедиторів, які за договорами з іноземними вантажовласниками виконують 

на території України експедиторські функції, портів як пунктів перевалки та пропуску 

експортно-імпортних і транзитних небезпечних вантажів. 

1.5 Не повинні затримуватися в процесі перевезення залізничним транспортом 

небезпечні вантажі, що перевозяться у міжнародному сполученні без відмітки в перевізних 

документах про обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення. 

 

2 КОНТРОЛЬ ЗА ОБОВ'ЯЗКОВИМ СТРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

 

2.1 Контроль за наявністю договорів про обов'язкове страхування у відправників 

здійснюється працівником станції при прийнятті небезпечних вантажів до перевезення. При 

цьому перевіряється наявність у перевізних документах (графа про найменування вантажу) 

відмітки про обов'язкове страхування, передбаченої пунктом 1.2.2 Правил перевезення 

наливних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України 18.04.2003 N 

299 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.07.2003 за N 558/7879. Без цієї 

відмітки небезпечний вантаж залізницею до перевезення не приймається, і вагони 

(контейнери) з цим вантажем перебувають на відповідальному простої у відправника. 

2.2 Відмітка про наявність в одержувача договору про обов'язкове страхування 

заноситься працівником станції при перевезеннях у межах України до дорожньої відомості 

комплекту перевізних документів та при міжнародних перевезеннях - до листа видачі 

вантажу накладної "СМГС" (Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення) і 

підписується одержувачем. 

2.3 При передачі одержувачу небезпечного вантажу на станції призначення повинні 

виконуватися правила видачі вантажів. 

 

Заступник генерального  

директора Укрзалізниці  

  

М. В. Мостовий 

 


