
Додатки до Закону від 5 липня 2018 р. (п. 1481)   

Додаток №1 
«Додаток №1 

ПЕРЕЛІК ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНІХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ПРО ЯКІ ЙДЕТЬСЯ В СТ. 92 
АБЗ. 1 ЗАКОНУ ПРО ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ1), РОЗМІР ШТРАФІВ ЗА ОКРЕМІ 

ПОРУШЕННЯ, А У ВИПАДКУ ДЕЯКИХ ПОРУШЕНЬ - НОМЕР ГРУПИ ПОРУШЕНЬ ТА 
СТУПІНЬ СЕРЙОЗНОСТІ ПОРУШЕНЬ 

 
(ДЛЯ ВОДІЇВ) 

№ 
з/п 

Перелік порушень правил дорожніх перевезень, про які 
йдеться в ст. 92 абз. 1 Закону про дорожній транспорт1) 

Розмір 
штрафу в 
злотих 

№ групи 
порушень, 
ступінь 
серйозності 
порушень, 
вказаних у 
додатку 1 до 
постанови 
2016/4032) 
(PN- серйозне 
порушення, 
BPN – дуже 
серйозне 
порушення, 
NN – найбільш 
серйозне 
порушення)  

1 2 3 4 
1. Непред’явлення одного з даних документів – за кожен документ: 

1.1. витягу з дозволу на здійснення автомобільних 
перевезень 

200  

1.2. витягу з ліцензії 200 10.2 BPN 
11.2 BPN 

1.3. посвідчення водія 150 10.4 PN 
1.4. диска, записів, зроблених від руки, роздруківок, 
карти водія, якщо водій має таку карту, за поточний 
день, а також за попередні 28 днів 

200 2.21 BPN 
2.22 BPN 
2.23 BPN 
2.24 BPN 

1.5. дозволу на здійснення регулярних міжнародних 
автомобільних перевезень пасажирів або дозволу на 
здійснення міжнародних спеціальних регулярних 
автомобільних перевезень пасажирів або витягів з цих 
дозволів 

150 11.4 PN 

1.6. документів, які вимагаються при перевезенні 
тварин, вказаних у положеннях постанови Ради (ЄС) 
№1/20053) 

150 12.5 PN 

1.7. іншого документа, який вимагається у зв’язку із 
здійсненням дорожніх перевезень, про який йдеться в 
ст. 87 Закону про дорожній транспорт1) 

200  

2 Непред’явлення даних з карти водія 200 2.22 BPN 



3 Здійснення перевезення без пред’явлення документа, 
що підтверджує отримання початкової кваліфікації 
або проходження періодичних курсів підготовки 
(необхідної помітки у посвідченні водія, 
кваліфікаційної карти водія)  

150 7.2 PN 

4 Непроходження курсу підготовки, що вимагається для 
здійснення інших видів дорожніх перевезень, ніж 
вказані в п. 3. 

800  

5 Керування транспортним засобом з порушенням положень, що стосуються тривалості 
часу керування, обов’язкових перерв та відпочинку 
5.1. Перевищення максимального денного часу 
керування транспортним засобом: 

  

1) менше ніж на 1 годину 50  
2) за кожну наступну розпочату годину 100  
5.2. Перевищення максимального часу безперервного 
керування транспортним засобом: 

  

1) більше ніж на 15 хвилин до 30 хвилин 50  
2) за кожні наступні розпочаті 30 хвилин 100  
5.3. Скорочення тривалості денного часу відпочинку:   
1) менше ніж на 1 годину 50  
2) за кожну наступну розпочату годину 100  
5.4. Скорочення тривалості тижневого часу 
відпочинку: 

  

1) менше ніж на 1 годину 50  
2) за кожну наступну розпочату годину 100  
5.5. Перевищення тижневого часу керування 
транспортним засобом більше ніж на 30 хвилин, але 
менше ніж на 2 години, а також за кожну наступну 
розпочату годину 

50  

5.6. Перевищення тижневої норми тривалості робочого 
часу, про яку йдеться у ст. 26с абз. 1 та 2 закону про 
робочий час водіїв4), особами, які не працевлаштовані 
на підприємстві підприємця, але особисто здійснюють 
автомобільні перевезення на його замовлення  

  

1) менше ніж на 2 години 50  
2) від 2 годин до не менше ніж 10 годин 300  

 3) більше ніж на 10 годин 500 3.2 BPN 
3.4 BPN 

6 Порушення правил перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
6.1. Справляння плати за проїзд, що не відповідає 
прейскуранту, опублікованому для пасажирських 
перевезень автомобільним транспортом 

1000  

6.2. Ненадання пасажиру, який має право на пільговий 
проїзд, необхідного документа, що підтверджує 
здійснення оплати проїзду, з урахуванням відповідної 
знижки, перед початком перевезення 

1000  

6.3. Ненадання пасажиру необхідного документа, що 
підтверджує здійснення оплати за проїзд, перед 
початком перевезення 

1000  

7. Порушення правил використання тахографів, дисків або карт водіїв 
7.1. Невиконання вимоги щодо фіксування за 
допомогою тахографа на диску або карті водія 
параметрів швидкості руху транспортного засобу, 
робочого часу водія та пробігу транспортного засобу.  

2000 2.14 BPN 



7.2. Наявність у водія щонайменше двох власних 
дійсних карт водія або користування ними 

2000 2.3 BPN 

7.3. Неправильне оперування перемикачем тахографа, 
що дозволяє змінювати дані про вид виконуваної 
водієм роботи - за кожен день 

100 не 
більше ніж 

1000 

2.19 BPN 

7.4. Здійснення водієм дорожнього перевезення з 
непрацюючим або неправильно працюючим 
тахографом після закінчення допустимого періоду 
часу, вказаного в ст. 37 абз. 1 постанови (ЄС) 
№165/20145) 

1000  

7.5. Здійснення водієм дорожнього перевезення без 
дійсної карти водія або з пошкодженою картою після 
закінчення допустимого періоду часу, вказаного в ст. 
29 абз. 5 постанови (ЄС) № 165/20145) 

500  

7.6. Здійснення дорожнього перевезення транспортним 
засобом, оснащеним тахографом, який було відключено 

2000 2.8 BPN 

7.7. Необґрунтоване використання кількох дисків 
протягом одного 24-годинного періоду – штраф за 
кожен день 

100 2.13 BPN 

7.8. Використання диску після закінчення терміну його 
придатності, що призводить до втрати даних, - за 
кожен диск 

100 не 
більше ніж 

1000 

2.15 BPN 

7.9. Використання диску, на який відсутній сертифікат 
відповідності або не призначеного для даного типу 
тахографа, - за кожний диск 

200 2.18 PN 

 7.10. Пред’явлення під час перевірки брудного або 
пошкодженого диска чи карти водія, з яких неможливо 
зчитати дані, - за карту або за кожний диск 

200 2.16 BPN 

7.11. Невнесення на диск або до роздруківки необхідних 
записів чи внесення на диск або до роздруківки 
нерозбірливих записів вручну - за кожен диск або за 
кожну роздруківку 

50 за 
кожний 

відсутній 
запис, не 

більше ніж 
200 за один 
диск або за 

одну 
роздруківку 

2.17 BPN 

7.12. Пред’явлення під час перевірки диска, 
роздруківки з тахографа або карти водія, які не містять 
усіх внесених вручну або автоматично необхідних 
даних, що стосуються робочого часу водія чи символу 
держави, на території якої розпочався або закінчився 
денний період роботи, за поточний день, а також за 
попередні 28 днів - за кожен день 

100 2.23 BPN 

7.13. Одночасне використання кількох дисків 2000 2.13 BPN 
7.14. Невідповідність показань часу на диску 
офіційному часу країни, у якій зареєстровано 
транспортний засіб, - за кожний диск 

100 не 
більше ніж 

1000 

 

7.15. Здійснення дорожнього перевезення водієм, що не 
має необхідних записів, зроблених вручну, та 
роздруківки з тахографа, у випадку пошкодження карти 
водія, її несправності або відсутності - за кожну відсутню 
роздруківку 

200 2.26 BPN 

7.16. Неправильна експлуатація або відключення 
справного тахографа, на який видано сертифікат 
відповідності, внаслідок чого на диску або карті водія 

1500 2.8 BPN 



не фіксується робочий час водія, швидкість руху 
транспортного засобу або відстань, подолана 
транспортним засобом 
7.17. Використання чужої карти водія 2000 2.5 NN 
7.18. Використання чужого диску 2000 2.13 BPN 
7.19. Використання водієм карти водія, виданої на 
підставі неправдивих заяв, підроблених або 
перероблених документів 

500 2.6 NN 

7.20. Здійснення перевезення екіпажем, що складається 
з кількох осіб, з вкладенням диску або карти водія, 
дисків або карт водія до невідповідних зчитувачів 
тахографа 

200 2.18 PN 

8 Здійснення дорожнього перевезення з порушенням ст. 
18 абз. 4a або 5 Закону про дорожній транспорт1) 

500  

9 Порушення правил транспортування тварин 
9.1. Здійснення перевезення тварин водієм, який не 
володіє необхідною для перевезення тварин 
кваліфікацією, підтвердженою компетентним органом 

1000  

9.2. Недотримання водієм, який перевозить тварин, 
загальних вимог до транспортування тварин, про які 
йдеться в ст. 3 постанови Ради (ЄС) № 1/20053), в 
ситуаціях, за яких суб'єкт, який здійснює перевезення, 
зобов'язаний дотримуватись тільки положень даної ст. 
3 

500  

9.3. Недотримання вимог до перевезення тварин, про 
які йдеться в додатку І до постанови Ради (ЄС) № 
1/20053), в тому числі: 
1) вчинення заборонених дій щодо тварин 
2) порушення положень, що стосуються особливостей 
транспортування тварин залежно від їх ваги, віку та 
породи, а також здатності тварин до перенесення 
стресу, викликаного перевезенням 
3) недотримання вимоги щодо роздільного 
розміщення тварин 
4) недотримання вимоги щодо забезпечення простору, 
необхідного для розміщення окремих порід, або вимоги 
щодо щільності завантаження 
5) неналежне виконання зобов’язань, пов'язаних з 
обслуговуванням тварин, в тому числі неправильна 
організація стоянок і відпочинку тварин, напування, 
годування, доїння 

 
 
 

500 за 
кожне 

порушення 
не більше 

ніж 
1000 

 

 

12.1 
BPN 

12.4 PN 

9.4. Здійснення перевезення живих тварин з 
перевищенням максимального часу перевезення для 
конкретної породи тварин 

  

1) менше ніж на 2 години 100  
2) більше ніж на 2 години - за кожну розпочату годину 200  
9.5. Неповідомлення ветеринарного лікаря про 
виявленні під час перевезення захворювання, 
поранення або падіж тварин, що перевозяться 

500  

9.6. Здійснення перевезення без очищення та 
дезінфекції транспортного засобу після кожного 
перевезення тварин або продукту, який може впливати 
на здоров'я тварин, а також непред’явлення 
документації, що підтверджує здійснення цих операцій 

500  

 
 
 
 



 
Додаток № 2 

«Додаток № 3 
ПЕРЕЛІК ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНІХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ПРО ЯКІ ЙДЕТЬСЯ В СТ. 
92А АБЗ. 1 ЗАКОНУ ПРО ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ1), РОЗМІР ШТРАФІВ ЗА ОКРЕМІ 

ПОРУШЕННЯ, А У ВИПАДКУ ДЕЯКИХ ПОРУШЕНЬ - НОМЕР ГРУПИ ПОРУШЕНЬ ТА 
СТУПІНЬ СЕРЙОЗНОСТІ ПОРУШЕНЬ 

 
(ДЛЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ) 

№ 
з/п 

Перелік порушень правил дорожніх перевезень, про які 
йдеться у ст. 92a абз. 1 Закону про дорожній транспорт1) 

Розмір 
штрафу в 
злотих 

№ групи 
порушень, 
ступінь 
серйозності 
порушень, 
вказаних у 
додатку 1 до 
постанови 
2016/4032) (PN- 
серйозне 
порушення, 
BPN – дуже 
серйозне 
порушення, NN 
– найбільш 
серйозне 
порушення) 

1 2 3 4 
 ПОРУШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ДОРОЖНІХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ3) 
 1.1. Здійснення дорожнього перевезення без необхідного 

дозволу на здійснення дорожніх перевезень або без 
необхідної ліцензії* 

12 000 10.1 NN 
11.1 NN 

 1.2. Наявність витягів з дозволу на здійснення дорожніх 
перевезень та витягів з ліцензії на здійснення 
міжнародних перевезень, виданої компетентним органом 
держави-члена Євросоюзу, що у загальній кількості 
перевищує кількість транспортних засобів, вказану у 
документах, що підтверджують фінансову спроможність 
суб’єкта, який здійснює діяльність у сфері дорожніх 
перевезень, згідно із ст. 7 постанови (ЄС) № 1071/20094) - 
за кожний наступний зайвий витяг 

500  

 1.3. Здійснення перевезення в режимі таксі транспортним 
засобом, не внесеним до ліцензії, за винятком ситуації, за 
якої суб’єкт, що здійснює перевезення на таксі, подав 
заяву про видачу нової ліцензії перед здійсненням 
перевезення 

2000  

 1.4. Здійснення перевезення для власних потреб без 
необхідного свідоцтва 

1000  

 1.5. Ненадання органу, який надав дозвіл або ліцензію на 800  



здійснення дорожніх перевезень, інформації про зміну 
даних, про які йдеться у ст. 7a та ст. 8 Закону про 
дорожній транспорт1) у паперовій або електронній формі 
протягом встановленого строку – за кожну зміну 

 1.6. Перешкоджання чи унеможливлення здійснення 
повної або часткової перевірки 

12 000 2.20 BPN 

 1.7. Недотримання вимоги щодо зберігання документів та 
інших носіїв інформації, про які йдеться в ст. 16a та 
ст. 33a Закону про дорожній транспорт1), або зберігання 
неповного комплекту вищевказаних документів та інших 
носіїв інформації суб'єктами, згаданими у даному 
положенні 

10 000  

 1.8. Встановлення розміру заробітної плати водіїв залежно 
від відстані, яку подолав автомобіль, або кількості 
перевезених вантажів, якщо це може загрожувати безпеці 
дорожнього руху або заохочувати до порушення положень 
постанови (ЄС) № 561/20065) 

8000 1.32 BPN 

 1.9. Ненадання протягом встановленого строку органу, 
який надав свідоцтво на здійснення перевезень для 
власних потреб, інформації про зміну даних, про які 
йдеться у ст. 8 Закону про  дорожній транспорт1), у 
паперовій або електронній формі – за кожну зміну 

800  

 1.10. Внесення до товарно-транспортної накладної та 
інших документів даних або інформації, що не 
відповідають фактичному стану 

3000  

 1.11. Здійснення дорожнього перевезення під час дії 
обмежень або заборони руху деяких видів транспорту на 
дорогах 

2000  

 1.12. Відсутність у водія документів, про які йдеться в 
ст. 87 Закону про  дорожній транспорт1) – за кожний 
документ  

500  

 1.13. Ненадання на вимогу відповідного органу даних 
керуючого транспортом, якому доручено керувати 
транспортними операціями, що перевіряються 

5000  

 1.14. Доручення здійснення автомобільного перевезення 
суб'єктові, який не має права здійснювати дорожні 
перевезення, зокрема прав, що вимагаються для 
здійснення конкретного виду перевезення 

10 000  

 1.15. Здійснення дорожнього перевезення речей або 
пасажирів водієм, який не має обов’язкової початкової 
кваліфікації або не пройшов періодичну обов’язкову 
підготовку 

1500 7.1 BPN 

2 ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 6) 
 2.1. Здійснення регулярних перевезень або спеціальних 

регулярних перевезень без необхідного: 
  

 1) дозволу 8000 11.3 BPN 
 2) свідоцтва про право на надання послуг з регулярних 

пасажирських перевезень   
8000  



 3) документа, що підтверджує факт подання заяви про 
видачу свідоцтва про право на надання послуг з 
регулярних пасажирських перевезень 

8000  

 2.2. Здійснення регулярних перевезень або спеціальних 
регулярних перевезень з порушенням вимог, вказаних у 
дозволі, свідоцтві про право на надання послуг з 
регулярних пасажирських перевезень, або у документі, що 
підтверджує факт подання заяви про видачу дозволу на 
надання послуг з регулярних пасажирських перевезень, 
щодо 

  

 1) днів 2000  
 2) часу прибуття та відправлення 500  
 3) встановлених маршрутів руху та дозволених зупинок 3000 11.5 PN 
 2.3. Здійснення регулярного перевезення або спеціального 

регулярного перевезення без дійсного розкладу руху 
2000  

 2.4. Здійснення регулярного перевезення іншим 
транспортним засобом, ніж автобус 

5000  

 2.5. Здійснення перевезення автобусом, який не відповідає 
технічним вимогам щодо обладнання та маркування, які 
висуваються до транспортних засобів, призначених для 
здійснення даного виду дорожніх перевезень 

500  

 2.6. Стягнення з пасажира під час здійснення регулярного 
перевезення плати за проїзд, яка не відповідає 
опублікованому прейскуранту 

2000  

 2.7. Ненадання пасажирові документа, що підтверджує 
здійснення оплати за проїзд, перед початком поїздки, за 
винятком таксі 

2000  

 2.8. Ненадання пасажирові, який має право на пільговий 
проїзд, документа, що підтверджує здійснення оплати за 
проїзд з урахуванням знижки, перед початком поїздки 

1000  

 2.9. Ненадання органу, який надав дозвіл, інформації про 
зміну даних, про які йдеться у ст. 22bб абз. 1 Закону про 
дорожній транспорт1), у паперовій або електронній формі, 
протягом встановленого строку 

800  

 2.10. Здійснення разових внутрішніх дорожніх перевезень 
транспортним засобом, за конструкцією призначеним для 
перевезення не більше ніж 9 пасажирів, включаючи водія, 
з порушенням заборони або заборон, про які йдеться у 
ст. 18 абз. 5 Закону про дорожній транспорт1) 

8000  

 2.11. Здійснення разового перевезення транспортним 
засобом, що за конструкцією не відповідає критеріям, 
вказаним в ст. 18 абз. 4a Закону про дорожній транспорт1), 
крім перевезень, про які йдеться в ст. 18 абз. 4bб цього 
закону 

8000  

 2.12. Відсутність графіка роботи водія,– за кожного водія 2000  

 2.13. Здійснення міжнародного автомобільного 
перевезення пасажирів без наявності у транспортному 
засобі дійсного документа, який дає право на здійснення 

6000 11.6 PN 



такого перевезення 
 2.14. Пред’явлення водієм під час здійснення 

міжнародного перевезення пасажирів документа, який не 
містить: 

  

 1)  особистих даних усіх водіїв 4000 11.6 PN 
 2) правильної кількості пасажирів, що перевозяться 2000 11.6 PN 
 2.15. Здійснення каботажного перевезення пасажирів 

територією Республіки Польща без необхідного дозволу 
12 000  

 2.16. Здійснення каботажного перевезення пасажирів з 
порушенням вимог, встановлених для такого перевезення 

12 000  

3. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОРОЖНІХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА КАБОТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 7) 

 3.1. Здійснення міжнародного дорожнього перевезення 
без наявності у транспортному засобі необхідного 
дозволу 

12 000  

 3.2. Здійснення міжнародного дорожнього перевезення 
з порушенням положень міжнародного договору8) або 
умов, вказаних у дозволі 

12 000  

 3.3. Здійснення міжнародних дорожніх перевезень 
речей водієм, який не має дійсного посвідчення водія  

5000 10.3 BPN 

 3.4. Здійснення міжнародного дорожнього перевезення:   

 1) без наявності у транспортному засобі сертифіката, 
що підтверджує відповідність транспортного засобу 
встановленим вимогам безпеки або умовам допущення 
до перевезення вантажів, згідно з наявним дозволом 

12 000  

 2) транспортним засобом, що не відповідає умовам, 
вказаним в сертифікаті, який підтверджує 
відповідність транспортного засобу відповідним 
вимогам безпеки або умовам допущення до 
перевезення вантажів 

12 000  

 3.5. Здійснення каботажного перевезення територією 
Республіки Польща без необхідного дозволу 

12 000  

 3.6. Здійснення каботажного перевезення з 
порушенням вимог, встановлених для такого 
перевезення 

12 000  

 3.7. Здійснення міжнародного перевезення товарів, що 
швидко псуються, транспортним засобом, який не 
відповідає вимогам, вказаним у договорі про 
міжнародні перевезення харчових продуктів, що 
швидко псуються, та про спеціальні транспортні 
засоби, призначені для таких перевезень (АТР) 9)  

3000  

4. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ 
 4.1. Неподання заяви про намір здійснення перевезення 

відходів в ситуації, за якої не вимагається отримання 
дозволу на перевезення 

3000  

 4.2. Перевезення інших відходів, ніж небезпечні, 
суб’єктом, який здійснює перевезення відходів без 
внесення необхідного запису до реєстру, про який йдеться 

2000  



у положеннях закону про відходи 10) 
 4.3. Перевезення небезпечних відходів суб’єктом, який 

здійснює перевезення відходів без внесення необхідного 
запису до реєстру, про який йдеться у положеннях закону 
про відходи 10) 

10 000  

 4.4. Вивіз відходів за межі території Республіки Польща 
без дозволу, що вимагається 

5000  

 4.5. Ввезення відходів на територію Республіки Польща 
без дозволу, що вимагається 

12 000  

 4.6. Перевезення відходів транзитом через територію 
Республіки Польща без дозволу, що вимагається 

12 000  

 4.7. Виконання автомобільних перевезень відходів без 
документу підтверджуючого вид відходів, про який 
зазначено у виданих нормативних актах на основі ст. 24 п. 
7 Закону про відходи від 14 грудня 2012 року 

10 000  

 4.8 .Виконання автомобільних перевезень відходів без 
позначення (табличками) транспортних засобів, 
зазначених у виданих нормативних актах на основі ст. 24 
п. 7 Закону про відходи від 14 грудня 2012 року  

10 000  

 4.9. Виконання дорожнього транспортування відходів 
таким чином, що дає можливість контактувати  
небезпечним відходам з іншими відходами 

10 000  

 4.10. Виконання автомобільного транспортування відходів 
таким чином, що дозволяє змішувати окремі види 
відходів, за винятком випадків, коли потік змішаних видів 
відходів повністю направляється на переробку в тому 
самому процесі 

10 000  

. 4.11 Виконання автомобільних перевезень відходів таким 
чином, що дає можливість потрапляння відходів за межі 
транспортного засобу або не зводиться до мінімуму 
неприємний запах.   

10 000  

 4.12. Виконання автомобільних перевезень відходів таким 
чином, що дає можливість впливанню атмосферних 
чинників на відходи, яке може привести до негативних 
наслідків для навколишнього середовища, для життя і 
здоров’я людини 

10 000  

 4.13. Виконання автомобільних перевезень відходів  таким 
чином, що дає можливість переміщенню та перевертанню 
контейнерів або мішків 

10 000  

5. ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ВОДІЇВ 11) 
 Періоди керування транспортним засобом 
 5.1. Збільшення тривалості денного часу керування 

транспортним засобом понад 9 годин в ситуації, якщо 
водій два рази протягом одного тижня подовжив 
денний час керування транспортним засобом до 10 
годин: 

  

 1) більше ніж на 15 хвилин до менше ніж 1 години 50  
 2) від 1 години до менше ніж 2 годин 150 1.2 PN 
 3)  за кожну розпочату годину від 2 годин 200 1.3 BPN 
 4) за кожну розпочату годину від 13 годин 30 хвилин, у 

випадку відсутності будь-якої перерви або відпочинку, 
що триває мінімум 4 години 30 хвилин 

550 1.4 NN 



 5.2. Збільшення тривалості денного часу керування 
транспортним засобом понад 10 годин в ситуації, якщо 
його подовження протягом даного тижня було 
дозволено: 

  

 1) менше ніж на 1 годину 100  
 2) від 1 години до менше ніж 2 годин 200 1.5 PN 
 3) за кожну розпочату годину від 2 годин 250 1.6 BPN 
 4) за кожну розпочату годину від 15 годин, у випадку 

відсутності будь-якої перерви або відпочинку, що 
триває мінімум 4 години 30 хвилин 

550 1.7 NN 

 5.3. Перевищення допустимого тижневого часу 
керування транспортним засобом: 

  

 1) більше ніж на 30 хвилин до менше ніж на 4 годин 150  
 2) від 4 годин до менше ніж 9 годин 250 1.8 PN 
 3) від 9 годин до менше ніж 14 годин 350 1.9 BPN 
 4) за кожну розпочату годину від 14 годин 550 1.10 NN 
 5.4. Перевищення максимального двотижневого часу 

керування транспортним засобом: 
  

 1) менше ніж на 10 годин 250  
 2) від 10 годин до менше ніж 15 годин 350 1.11 PN 
 3) від 15 годин до менше ніж 22 годин 30 хвилин 550 1.12 BPN 
 4) за кожну розпочату годину від 22 годин 30 

хвилин 
700 1.13 NN 

 Періоди відпочинку 
 5.5. Зменшення тривалості необхідного регулярного 

денного часу відпочинку: 
  

 1) менше ніж на 1 годину 100  
 2) більше ніж на 1 годину до 2 годин 30 хвилин 200 1.16 PN 
 3) за кожну розпочату годину понад 2 години 30 

хвилин 
350 1.17 BPN 

 5.6. Недотримання вимоги, що стосується 
розподіленого денного часу відпочинку: 

  

 1) скорочення другої частини розподіленого часу 
відпочинку менше ніж на 1 годину 

100  

 2) скорочення другої частини розподіленого часу 
відпочинку більше ніж на 1 годину до 2 годин 

200 1.20 PN 

 3) за кожну розпочату годину понад 2 години 350 1.21 BPN 
 5.7. Зменшення тривалості необхідного скороченого 

денного часу відпочинку – у випадку як одного водія, 
так і екіпажу, що складається з кількох водіїв: 

  

 1) менше ніж на 1 годину 150  
 2) більше ніж на 1 годину до 2 годин 350 1.18 PN 

1.22 PN 

 3) за кожну розпочату годину понад 2 години 550 1.19 BPN 
1.23 BPN 

 5.8. Зменшення тривалості регулярного тижневого 
часу відпочинку, якщо таке зменшення не дозволене: 

  

 1) менше ніж на 3 години 150  



 2) більше ніж на 3 години до 9 годин 300 1.26 PN 
 3) за кожну розпочату годину понад 9 годин 400 1.27 BPN 
 5.9. Зменшення тривалості необхідного скороченого 

тижневого часу відпочинку: 
  

 1) менше ніж на 2 години 200  
 2) більше ніж на 2 години до 4 годин 350 1.24 PN 
 3) більше ніж 4 години 450 1.25 BPN 
 5.10. Перевищення тривалості 6 послідовних 24-

годинних періодів після попереднього тижневого часу 
відпочинку: 

  

 1) менше ніж на 3 години 350  
 2) більше ніж на 3 години до менше ніж 12 годин 450 1.28 PN 
 3) більше ніж на 12 годин 550 1.28 BPN 
 Перерви 
 5.11. Перевищення максимального часу керування 

автомобілем без перерви: 
  

 1) менше ніж на 30 хвилин 100  
 2) від 30 хвилин до менше ніж на 1 годину 30 хвилин 250 1.14 PN 
 3) за кожні розпочаті 30 хвилин понад 1 годину 30 

хвилин 
350 1.15 BPN 

 4) під час здійснення разового міжнародного 
перевезення пасажирів, в період з 22.00 до 6.00, якщо 
транспортний засіб обслуговує один водій: 

  

 а) менше ніж на 1 годину 30 хвилин 250 1.31 PN 
 b) більше ніж на 1 годину 30 хвилин  350 1.31 BPN 
 Робота в нічний час (стосується польських підприємств) 
 5.12. Перевищення допустимого добового 10-годинного 

робочого часу, якщо робота виконується в нічний час: 
  

 1) на 1 годину до менше ніж на 3 годин 50 3.9 PN 
 2) за кожну розпочату годину понад 3 години 100 3.10 BPN 
 Відкладення часу відпочинку максимум на 12 послідовних 24-годинних періоди 

(стосується польських пасажирських перевізників) 
 5.13. Скорочення тижневого періоду відпочинку після 12 

послідовних 24-годинних періодів: 
  

 1)  менше ніж на 2 години 150  
 2) більше ніж на 2 години до 4 годин 300 1.30 PN 
 3) за кожну годину понад 4 години 400 1.30 BPN 
 5.14. Перевищення тривалості 12 послідовних 24-

годинних періодів після попереднього регулярного 
тижневого періоду відпочинку: 

  

 1) менше ніж на 3 години 150  
 2) від 3 годин до менше ніж 12 годин 300 1.29 PN 
 3) за кожну годину понад 12 годин 400 1.29 BPN 
 ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО РОБОЧИЙ ЧАС ВОДІЇВ 12) 
 5.15. Перевищення максимальної 48-годинної тижневої 

норми робочого часу, про яку йдеться в ст. 12 абз. 1 та 
ст. 26с абз. 1 про робочий час водіїв 12), у випадку, якщо 
її заборонено подовжувати до 60 годин: 

  



 1) від 1 години до менше ніж 8 годин 100  
 2) від 8 годин до менше ніж 12 годин 250 3.1 PN 
 3) за кожну розпочату годину понад 12 годин 350 3.2 BPN 
 5.16. Перевищення максимальної 60-годинної тижневої 

норми робочого часу, про яку йдеться в ст. 12 абз. 2 та 
ст. 26с абз. 2 про робочий час водіїв 12): 

  

 1) від 1 години до менше ніж 5 годин 100  
 2) від 5 годин до менше ніж 10 годин 200 3.3 PN 
 3) за кожну розпочату годину понад 10 годин 300 3.4 BPN 
 5.17. Скорочення обов’язкової перерви у випадку, 

якщо тривалість робочого часу становить 6-9 годин: 
  

 1) менше ніж на 10 хвилин 50  
 2) від 10 хвилин до менше ніж на 20 хвилин 100 3.5 PN 
 3) більше ніж на 20 хвилин 150 3.6 BPN 
 5.18. Скорочення обов’язкової перерви у випадку, 

якщо тривалість робочого часу становить більше ніж 9 
годин: 

  

 1) менше ніж на 15 хвилин 50  
 2) від 15 хвилин до менше ніж на 25 хвилин 100 3.7 PN 
 3) більше ніж на 25 хвилин 150 3.8 BPN 
 5.19. Недотримання вимоги щодо обліку робочого часу, 

про яку йдеться в ст. 25 абз.1 та ст. 26d абз. 1 та 2  
Закону про робочий час водіїв 12) – за кожного водія 

1000  

 5.20. Ненадання перерви, про яку йдеться в ст. 13 абз. 1 
Закону про робочий час водіїв12), позаштатним водіям 

300  

 Ведення документації 
 5.21. Внесення неправдивих даних до табеля обліку 

робочого часу або ненадання доступу до нього 
контролерам 

8000 3.11 BPN 

 5.22. Підроблення документації або ненадання доступу 
до неї контролерам – у випадку підприємців, які 
особисто здійснюють автомобільні перевезення 

8000 3.12 BPN 

6. ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТАХОГРАФІВ 13) 
6.1. Порушення правил та вимог щодо оснащення транспортного засобу тахографом 
 6.11. Здійснення автомобільного перевезення 

транспортним засобом, не оснащеним тахографом, на 
який було видано сертифікат відповідності 

10 000 2.1 NN 

 6.12. Здійснення автомобільного перевезення 
транспортним засобом, оснащеним тахографом, 
реєструючим приладом, датчиком руху, зовнішнім 
пристроєм GNSS або радаром, які не мають 
сертифіката відповідності, тахографом, вищезгаданим 
складовим елементом тахографа, який було 
підроблено або перероблено 

10 000 2.1 NN 

 6.1.3. Під’єднання до тахографа забороненого до 
використання обладнання або предмета, 
виготовленого чи призначеного для підробки або 
зміни даних, що фіксуються тахографом, 
використання цього обладнання чи предмета 

10 000 2.9 NN 



 6.1.4. Здійснення автомобільного перевезення 
транспортним засобом, обладнаним тахографом, в 
якому відсутній другий незалежний сигнал швидкості 
руху транспортного засобу, або з вимкненим 
незалежним сигналом швидкості руху транспортного 
засобу, якщо його наявність вимагається 

3000  

 6.1.5. Здійснення дорожнього перевезення 
транспортним засобом, оснащеним тахографом, не 
перевіреним або не посвідченим уповноваженою на це 
установою 

1000 2.2 ВРN 

 6.1.6. Здійснення перевезення транспортним засобом, 
обладнаним некоректно працюючим тахографом, за 
винятком випадків, про які йдеться в п. 6.1.1-6.1.5. 

1000 2.7 ВРN 

6.2. Здійснення перевезення з втручанням у роботу тахографа або із зміною даних, що 
фіксуються тахографом 

 6.2.1. Неправильна експлуатація або відключення 
технічно справного тахографа, на який було видано 
сертифікат відповідності, в результаті чого на диску 
або на карті водія не фіксується час роботи та 
відпочинку водія, швидкість руху транспортного 
засобу або відстань, яку він подолав 

5000 2.8 ВРN 

 6.2.2. Приховування, ліквідація, знищення, 
підроблення або зміна даних, зафіксованих на дисках 
або скачаних з тахографа чи карти водія, які повинні 
зберігатись 

10 000 2.10 NN 

6.3. Порушення правил та умов експлуатації тахографа 
 6.3.1. Здійснення перевезення обладнаним цифровим 

тахографом транспортним засобом водієм, який не 
має власної, дійсної карти водія 

2000 2.4 NN 

 6.3.2. Наявність у водія більше ніж однієї власної, 
дійсної карти водія та користування ним цією картою 

3000 2.3 BPN 

 6.3.3. Використання водієм чужої карти водія 3000 2.5 NN 
 6.3.4. Одночасне використання водієм кількох дисків 3000 2.13 BPN 
 6.3.5. Неприпустиме виймання дисків або карти водія, 

що впливає на фіксацію даних 
3000 2.14 BPN 

 6.3.6. Використання водієм диску або карти водія 
протягом періоду, який перевищує строк їх 
придатності до використання, що призводить до 
втрати даних, записаних на диску або на карті водія, 
або робить неможливим зчитування записаних на 
диску даних, що стосуються видів виконуваної водієм 
роботи,  

3000 2.15 BP 

 6.3.7. Пред’явлення брудних або пошкоджених дисків 
чи карт водія, з нерозбірливими даними - за кожну 
карту або кожен диск 

100 2.16 BPN 

 6.3.8. Невиконання вимоги щодо внесення даних на 
диск або карту водія вручну - за кожен запис 

50 2.17 BPN 

 6.3.9. Невнесення водієм на диск або диск, що 
додається до карти водія, всієї необхідної інформації, 
що стосується періодів, під час яких дані не 
фіксувались, якщо тахограф не працює або працює 
некоректно - за кожен день 

100 
максимум 

2000 

2.26 BPN 



 6.3.10. Здійснення перевезення екіпажем, до складу 
якого входить кілька водіїв, з вкладенням диску або 
карти водія, дисків або карт водія до невідповідних 
зчитувачів тахографа 

1000 2.18 PN 

 6.3.11. Неправильне оперування перемикачем 
тахографа, що дає змогу змінювати дані про вид 
виконуваної водієм роботи- за кожен день 

100 
максимум 

1000 

2.19 BPN 

 6.3.12. Невиконання вимоги щодо здійснення ремонту 
тахографа установою, яка має відповідний дозвіл  

2000 2.25 BPN 

 6.3.13. Невиконання вимоги щодо здійснення ремонту 
тахографа установою, яка має відповідний дозвіл 
після закінчення вказаного в ст. 37 абз. 1 постанови 
(ЄС) № 165/201414) періоду керування транспортним 
засобом 

2000  

 6.3.14. Невнесення на диск або до роздруківки 
необхідних даних, або внесення на диск чи до 
роздруківки нерозбірливих записів вручну 

50 за кожний 
відсутній 

запис 
не більше 

ніж 
500 за один 

диск або 
одну 

роздруківку 

2.17 BPN 

 6.3.15. Недотримання вимоги щодо зберігання 
протягом щонайменше року дисків, роздруківок, а 
також скачаних даних або документів, що 
підтверджують факт не перебування за кермом 
транспортного засобу - за кожен день щодо кожного 
водія 

500 2.11 BPN 

2.12 BPN 

 6.3.16. Відмова від надання доступу, під час 
проведення перевірки на підприємстві, до дисків та 
скачаних з карти водія і цифрового тахографа даних, 
що зберігаються, - за кожен день щодо кожного водія 

500 2.12 BPN 

 6.3.17. Недотримання вимоги щодо своєчасного 
скачування даних з карти водія - за кожного водія 

500  

 6.3.18. Недотримання вимоги щодо своєчасного 
скачування даних з тахографа - за кожний 
транспортний засіб 

500  

 6.3.19. Неправильне використання дисків або карти 
водія, за винятком випадків, про які йдеться в п. 
6.3.1-6.3.10 і 6.3.14 

2000 2.13 BPN 

7. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНШИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 
 7.1. Самовільна зміна показань вимірювальних 

приладів, встановлених в транспортному засобі при 
здійсненні дорожнього перевезення в режимі таксі 

2000  

8. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН 15) 
 8.1. Здійснення перевезення тварин перевізником, 

який не має відповідного дозволу 
6000 12.5 PN 

 8.2. Недотримання технічних вимог щодо перевезення 
тварин, про які йдеться в додатку І до постанови Ради 
(ЄС) № 1/2005 16), в тому числі: 
1) вчинення заборонених дій щодо тварин 
2) порушення положень, що стосуються особливостей 
транспортування тварин залежно від їх ваги, віку та 
породи, а також здатності тварин до перенесення 
стресу, викликаного перевезенням 
3) недотримання вимоги щодо роздільного 

 
 
 
1000 за 
кожне 
порушення 
не більше 
ніж 5000 

 



розміщення тварин 
4) недотримання вимоги щодо забезпечення простору, 
необхідного для розміщення окремих порід, або вимоги 
щодо щільності завантаження 
5) неналежне виконання зобов’язань, пов'язаних з 
обслуговуванням тварин, в тому числі, неправильна 
організація стоянок і відпочинку тварин, напування, 
годування, доїння 

 8.3. Недотримання водієм, який перевозить тварин, 
загальних вимог до транспортування тварин, про які 
йдеться в ст. 3 постанови Ради (ЄС) № 1/200516), в 
ситуаціях, за яких суб'єкт, який здійснює перевезення, 
зобов'язаний дотримуватись тільки положень даної ст. 
3 

 
1000 

 

 8.4. Довготривале перевезення тварин з порушенням 
положень, що стосуються наявності у транспортному 
засобі ветеринарного сертифіката 

2000  

 8.5. Здійснення перевезення тварин з порушенням 
положень, що стосуються їх ідентифікації та реєстрації  

1000  

 8.6. Перевезення тварин транспортним засобом, не 
пристосованим до перевезення даного виду тварин або 
не допущеним до здійснення перевезення 
компетентним органом 

1000 12.4 PN 

 8.7. Здійснення перевезення тварин з порушенням 
вимог, що стосуються експлуатації транспортних 
засобів та завантажувальних пристроїв, вказаних в 
положеннях постанови Ради (ЄС) № 1/200516), щодо: 
1)  використання системи навігації під час 
довготривалих перевезень тварин 
2) маркування транспортного засобу 
3)  справності систем та пристроїв, встановлених 
всередині транспорту 
4) обладнання секцій та встановлення перегородок при 
перевезенні тварин 
5) забезпечення тварин водою та кормом, а також 
підстилкою 
6) зведення до мінімуму кількості екскрементів, що 
витікають з транспортного засобу 
7)  вимог, що стосуються завантажувальних пристроїв 

500 за 
кожне 
порушення 
не більше 
ніж 
2000 

12.1  (в 
межах п. 4 

– BPN) 

12.2 (в 
межах п. 7 

– PN) 

12.3 (в 
межах п. 7 

– PN) 

 8.8. Здійснення перевезення без очищення та 
дезінфекції транспортного засобу після кожного 
перевезення тварин або продукту, який може впливати 
на здоров'я тварин, та непред’явлення документації, 
що підтверджує здійснення цих операцій 

500  

9 ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ17) 

 9.1. Здійснення дорожнього перевезення транспортним 
засобом, що не має дійсного талону про проходження 
технічного огляду, який підтверджує можливість його 
використання для здійснення дорожніх перевезень - за 
кожний транспортний засіб 

2000 5.1 NN 

 9.2. Здійснення дорожнього перевезення транспортним 
засобом, що має несправність або несправності 
системи гальмівного або рульового керування, коліс, 
покришок, підвіски, шасі або іншого обладнання, які 
вважаються небезпечними - за кожний транспортний 
засіб 

2000 5.2 NN 



10. ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЩО СТОСУЮТЬСЯ МАСИ ТА ГАБАРИТІВ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 18) 

 10.1. Здійснення дорожнього перевезення 
транспортним засобом або автопоїздом з допустимою 
повною масою 3,5 т - 12 т, допустиму повну масу яких 
було перевищено: 

  

 1) мінімум на 5% 500  
 2) від 5% до 15%  1000 4.4 РN 
 3) від 15% до 25%  2000 4.5 ВРN 
 4)  мінімум на 25% 5000 4.6 NN 
 10.2. Здійснення перевезення транспортним засобом 

або автопоїздом з допустимою повною масою більше 
ніж 12 т, допустиму повну масу яких було перевищено: 

  

 1) мінімум на 5% 1000  
 2) від 5% до 10% 2000 4.1 РN 
 3) від 10 до 20% 5000 4.2 ВРN 
 4)  мінімум на 20% 10 000 4.3 NN 

 10.3. Здійснення перевезення транспортним засобом 
або автопоїздом, допустиму повну масу яких було 
перевищено: 

  

 1)мінімум на 2% 1000  
 2) від 2% до 20% 2000 4.7 РN 
 3) більше ніж на 20% 5000 4.8 ВРN 
 10.4. Здійснення дорожнього перевезення 

транспортним засобом або автопоїздом, допустиму 
ширину яких було перевищено: 

  

 1) понад допустимий параметр параметра, значення 
якого становить менше ніж 2,65 м 

1000  

 2) від параметра 2,65 м до параметра, значення якого 
становить менше ніж 3,10 м 

2000 4.9 РN 

 3) більше ніж на 3,10 м 5000 4.10 ВРN 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 4 

«Додаток № 1 
№ 
з/п 

Перелік порушень зобов’язань або вимог, вказаних в 
положеннях Закону від 19 серпня 2011 р. про перевезення 
небезпечних вантажів (Зак. В. за 2018 р. п. 169 та 650) або 

обов’язкових для виконання Республікою Польща 
міжнародних договорів, що стосуються дорожніх 

перевезень 

Розмір 
штрафу в 
злотих 

№ групи 
порушень, 
ступінь 
серйозності 
порушення, 
згідно з 
додатком 1 до 
постанови 
2016/4031) (PN- 
серйозне 
порушення, 
BPN – дуже 
серйозне 
порушення, 
NN – найбільш 
серйозне 
порушення) 2) 

1. ОХОРОНА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 
1.1. Допущення до керування транспортним засобом, що 

перевозить небезпечний вантаж, особи, яка не входить до 
складу екіпажу 

500  

1.2. Залишення транспортного засобу, що перевозить 
небезпечний вантаж, без нагляду або його паркування у 
невідповідному місці 

800 9.15 PN 

2. ДОКУМЕНТАЦІЯ   
2.1. Неоформлення транспортного документа 1000  
2.2. Невказання при оформленні транспортного документа: 

номера ООН (UN) або групи пакування (за наявності), або 
правильної транспортної назви небезпечного вантажу  

500  

2.3. Невказання при оформленні транспортного документа 
іншої, ніж вказана в п. 2.2., необхідної інформації 

300  

2.4. Перевезення небезпечного вантажу без транспортного 
документа 

800 9.11 BPN 

2.5. Перевезення небезпечного вантажу з транспортним 
документом, в якому не вказані: номер ООН (UN) або 
група пакування (за наявності), або правильна 
транспортна назва небезпечного вантажу 

500 9.11 BPN 

2.6. Перевезення небезпечного вантажу з транспортним 
документом, в якому не міститься інша необхідна 
інформація, інша ніж вказана в п. 2.5. 

300 9.11 BPN 

2.7. Ненадання екіпажу транспортного засобу необхідних 
інструкцій у письмовій формі 

300 9.24 PN 

2.8. Допущення до перевезення небезпечного вантажу водія, 
який не отримав необхідного свідоцтва ДОПНВ 

2000 9.12 BPN 

2.9. Неотримання необхідного свідоцтва про допуск 
транспортного засобу до перевезення небезпечних 
вантажів  

6000 9.6 BPN 

2.10. Відсутність у транспортному засобі документів, що 
вимагаються згідно з положеннями ДОПНВ, а саме: 
1) свідоцтва про допуск транспортного засобу до 
перевезення небезпечних вантажів 
2) копії свідоцтва про допуск або свідоцтва, виданого 
відповідним органом на підтвердження того, що 

500 – за 
кожний 
відсутній 
документ 

 



транспортний засіб, призначений для перевезення 
небезпечних вантажів, відповідає передбаченими у 
законодавстві технічним вимогам 
3) свідоцтва про завантаження контейнера або 
транспортного засобу 
4) свідоцтва про допуск вантажного відсіку або захисного 
покриття 
5) необхідного документа, іншого ніж вказаний у пункті 
1-4 

2.11. Завантаження або вивантаження небезпечного вантажу в 
публічному місці або на забудованій території: 
1) без спеціального дозволу відповідного органу 
2)  без повідомлення відповідного органу 

2000  

500 

 

3. ТРАНСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ – ВИД ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
3.1. Наповнення небезпечним вантажем, який заборонено 

перевозити, відправлення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу, який заборонено перевозити 

10 000 9.1 NN 

3.2. Наповнення небезпечним вантажем способом, що не 
дозволяє ідентифікувати його, або відправлення, 
завантаження, перевезення небезпечного вантажу 
способом, що не дозволяє ідентифікувати його 

8000 9.3 NN 

3.3. Наповнення цистерни небезпечним вантажем, який 
заборонено перевозити в цистернах, або відправлення, 
завантаження, перевезення небезпечного вантажу 
способом, який заборонено перевозити в цистернах 

6000 9.2 NN 

3.4. Звільнення небезпечного товару з упаковки, з 
транспортної одиниці, в розумінні положень ДОПНВ, 
цистерни або контейнера 

6000 9.4 BPN 

3.5. Наповнення цистерни несумісними небезпечними 
вантажами або перевезення таких вантажів у сусідніх 
відсіках цистерни 

5000 9.2 NN 

3.6. Завантаження або перевезення небезпечного товару з 
перевищенням допустимого рівня наповнення цистерни 
або упаковки 

5000 9.10 BPN 

3.7. Наповнення цистерни або перевезення продовольчих 
продуктів в цистернах, які використовуються для 
перевезення небезпечних вантажів, без застосування 
засобів, що дозволяють уникнути загрози здоров'ю 

3000 9.2 NN 

3.8. Перевезення небезпечного вантажу у не зачиненій 
належним чином цистерні  

2000 9.22 PN 

3.9. Відправлення, завантаження або перевезення навалом 
(насипом) небезпечного вантажу, який заборонено 
перевозити навалом (насипом) 

6000 9.2 NN 

3.10. Відправлення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу навалом (насипом) в контейнері 
або в кузові транспортного засобу, не пристосованих до 
перевезення вантажів навалом (насипом) 

6000 9.5 BPN 

3.11. Відправлення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу навалом (насипом) у контейнері, 
який, згідно з положеннями ДОПНВ, є непридатним для 
використання 

2000 9.5 BPN 

3.12. Відправлення, завантаження або перевезення упакованих 
небезпечних вантажів в контейнері, який, згідно з 
положеннями ДОПНВ, є непридатним для використання  

2000 9.21 PN 

3.13. Відправлення, завантаження, пакування або перевезення 
небезпечних вантажів в упаковці, які заборонено 
перевозити таким чином 

6000  



3.14. Пакування, завантаження або відправлення небезпечного 
вантажу з порушенням положень, що стосуються 
пакування в збірну упаковку 

3000  

3.15. Пакування, відправлення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу у несертифікованій упаковці 

3000 9.2 NN 

3.16. Пакування небезпечного товару з порушенням чинних 
інструкцій, що стосуються пакування 

2000  

3.17. Пакування, відправлення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу в не закритій належним чином 
упаковці 

2000  

3.18. Порушення термінів проходження періодичних оглядів або 
використання упаковки з простроченим терміном 
придатності 

2000  

3.19. Пакування, відправлення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу в пошкодженій упаковці або 
упаковці з рештками небезпечного товару на її зовнішній 
поверхні 

1500 9.20 PN 

3.20. Створення безпосередньої загрози здоров’ю людей або 
довкіллю у зв’язку із завантаження або наповненням 
небезпечним вантажем невідповідного транспортного 
засобу, цистерни або контейнера, або перевезення 
небезпечного вантажу невідповідним транспортним 
засобом, цистерною або контейнером 

6000 9.7 BPN 

3.21. Перевищення граничних значень транспортного індексу 
або індексу безпеки з критичності у випадку перевезення 
небезпечних вантажів 7-го класу  

5000 9.2 NN 

3.22. Порушення правил перевезення на умовах виняткового 
використання у випадку перевезення небезпечних 
вантажів 7-го класу 

3000 9.2 NN 

3.23. Відправлення, завантаження або перевезення небезпечних 
вантажів з порушенням положень, що стосуються 
заборони сумісного перевезення небезпечних вантажів 

3000 9.9 NN 

3.24. Відправлення, завантаження або перевезення небезпечних 
вантажів у кількості, що перевищує допустимі ліміти, 
встановлені для транспортної одиниці у положеннях 
ДОПНВ 

2000 9.10 BPN 

3.25. Завантаження, заливання або перевезення небезпечного 
вантажу транспортним засобом, цистерною або 
контейнером, не призначеним для перевезення 
небезпечних вантажів  

2000 9.17 PN 

3.26. Перевезення транспортним засобом, забрудненим 
залишками небезпечного вантажу 

1500  

3.27. Завантаження або перевезення небезпечного вантажу з 
порушенням положень, що стосуються розміщення та 
кріплення вантажів 

1000 9.8 BPN 

3.28. Використання вогню або відкритого полум'я всередині та 
поблизу транспортного засобу, що перевозить небезпечні 
вантажі 1-го класу небезпеки, а також під час 
завантаження або вивантаження цих вантажів 

1000 9.13 BPN 

3.29. Порушення заборони на куріння поблизу чи всередині 
транспортного засобу або контейнера під час 
маніпулювання небезпечним вантажем або здійснення 
вантажно-розвантажувальних робіт товарів  

500 9.14 BPN 

4. МАРКУВАННЯ 
4.1. Перевезення небезпечного вантажу транспортним засобом 

без необхідного маркування (без необхідних табличок, 
наклейок, знаків та написів) 

2000 9.23 PN 

4.2. Пакування, відправлення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу без розміщення необхідного 

800  



маркування на індивідуальній або збірній упаковці, або в 
індивідуальній чи збірній упаковці, що містить 
неправильне маркування - для кожного номера ООН (UN) 

4.3. Відправлення, заповнення, завантаження або перевезення 
небезпечного вантажу транспортним засобом, 
автопоїздом, в цистерні або контейнері, що містять 
неправильне маркування 

500 9.23 PN 

4.4. Перевезення небезпечного вантажу, що містить 
маркування, яке не відповідає розмірам або вимогам, 
вказаним у положеннях ДОПНВ 

200  

4.5. Необґрунтоване маркування транспортного засобу 
табличками оранжевого кольору або знаками небезпеки 

500 9.23 PN 

5. ОБЛАДНАННЯ 
5.1. Відсутність у транспортному засобі, що перевозить 

небезпечні вантажі, захисного або аварійного обладнання, 
вказаного у положеннях ДОПНВ або у письмових 
інструкціях 

200 – за 
кожний 
відсутній 
елемент 

9.19 PN 

5.2. Відсутність у транспортному засобі, що перевозить 
небезпечні вантажі, вогнегасників, або обладнання цього 
транспортного засобу вогнегасниками, що не 
відповідають вимогам, вказаним у положеннях ДОПНВ 

500 9.18 PN 

6. ІНШІ ПОРУШЕННЯ 
6.1. Відправлення неправильно класифікованого небезпечного 

вантажу 
6000  

6.2. Непризначення суб’єктом перевезення небезпечних 
вантажів уповноваженого з питань безпеки перевезення 
небезпечних вантажів  

5000  

6.3. Неподання у визначені законодавством строки річного 
звіту про діяльність суб’єкта перевезення небезпечних 
вантажів, якщо від дати закінчення вищезгаданого строку 
до дати подання звіту: 
1) не минуло14 днів 
2) минуло не менше ніж 14 днів 
3) минуло не менше ніж 3 місяці 

 

 

200 
2000 
5000 

 

6.4. Непроведення навчання осіб, які виконують дії, пов'язані з 
перевезенням небезпечних вантажів, працевлаштованих 
на підприємстві суб’єкта перевезення небезпечних 
вантажів, або тих, що виконують ці дії на його замовлення 

2000  

6.5. Нескладання плану заходів безпеки або його складання з 
порушенням вимог, вказаних у положеннях 
законодавства 

5000  

6.6. Неповідомлення суб’єктом перевезення небезпечних 
вантажів управління пожежної безпеки або центру 
екстреної допомоги про виникнення нещасного випадку 
або аварії, всупереч положенням закону від 19 серпня 
2011 р. про перевезення небезпечних вантажів 

1000  

6.7. Здійснення перевезення транспортним засобом, 
оснащеним паливним баком або паливними баками, 
загальний об’єм якого/яких перевищує вказаний у 
положеннях ДОПНВ максимальний об’єм баку, яким 
може бути оснащений транспортний засіб, що перевозить 
небезпечні вантажі 

2000  

6.8. Здійснення дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів автопоїздом, до складу якого входить більше 
ніж однин напівпричіп або причіп 

1500 9.16 PN 

6.9. Перевезення небезпечного вантажу транспортним 
засобом, що не відповідає вимогам, вказаним у частині 9 
ДОПНВ 

2000  



 


