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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ФЕРМЕРІВ 

 
 
№ 02/01/189 від 09.04.2021 р. 
 Прем’єр-міністру України 

Денису Шмигалю 
 
 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 
 Всеукраїнський Конгрес Фермерів є громадським об’єднанням, яке нараховує у 
своєму складі більше 300 фермерських господарств з усіх областей України. 
 Конгресом постійно аналізується та узагальнюється проблематика з різних 
аспектів ведення фермерського бізнесу та напрацьовуються пропозиції щодо її 
вирішення. 
 Враховуючи численні звернення членів Конгресу, звертаємось з пропозиціями 
вирішення наступних проблем. 
 І. Щодо переміщення великогабаритної сільськогосподарської техніки. 
 Відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про дорожній рух» 
встановлено, що участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні 
параметри яких перевищують нормативні, допускається за наявності дозволу на 
участь у дорожньому русі таких транспортних засобів. Порядок видачі дозволу на 
участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні, та розмір плати за його отримання встановлюються 
Кабінетом Міністрів України. 
 Відповідно до п.2 Правил проїзду великогабаритних та великовагових 
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 
переїздами, затвердженими постановою Кабінету міністрів України №30 від 18 січня 
2001 року,  транспортний засіб чи автопоїзд з вантажем або без вантажу вважається 
великогабаритним, якщо його габарити перевищують хоча б один з параметрів, 
зазначених у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. 
 Пунктом 4 Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних 
засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами визначено, 
що  рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними 
дорогами, вулицями та залізничними переїздами здійснюється на підставі дозволу на 
участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні (далі - дозвіл), виданим перевізникові уповноваженим 
підрозділом Національної поліції, або документа про внесення плати за проїзд таких 
транспортних засобів. 
 Згідно пункту 22.5 Правил дорожнього руху за спеціальними правилами 
здійснюється дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів 
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та їх составів у разі, коли хоч один з їх габаритів перевищує за шириною 2,6 м (для 
сільськогосподарської техніки, яка рухається за межами населених пунктів, дорогами 
сіл, селищ, міст районного значення, - 3,75 м). 
 Отже, рух сільськогосподарської техніки, яка рухається за межами населених 
пунктів, дорогами сіл, селищ, міст районного значення та габарити якої не 
перевищують 3,75 м здійснюється без дозволу на участь такої техніки у дорожньому 
русі. 
 Разом з тим, пунктом 22.7 Правилам дорожнього руху визначено, що 
сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 м, повинна рухатися в 
супроводі автомобіля прикриття, який рухається позаду та займає крайнє ліве 
положення відносно габаритів сільськогосподарської техніки і який обладнується з 
додержанням вимог стандартів проблисковим маячком оранжевого кольору, 
ввімкнення якого не дає переваги в русі, а є тільки допоміжним засобом інформації 
для інших учасників руху. 
 Проте, при запроваджені вищеперерахованих норм не враховано, що габарити 
сучасних зразків сільськогосподарської техніки, зокрема сільськогосподарських 
агрегатів (сівалок, с/г машин для обробітку ґрунту, тощо) перевищують ширину 3.75 
метрів та в більшості випадків становлять 4 – 4,5 метри. Отже, перевезення таких с/г 
машин та агрегатів потребує отримання спеціального дозволу за досить складною 
бюрократичною процедурою, що у період польових робіт створює додаткове 
навантаження для фермерів. 
 Крім того, не виправданими є спеціальні умови щодо забезпечення руху 
сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 м супроводом автомобілю 
прикриття. Зокрема, таке обмеження із практики є зайвим при русі с/г техніки 
дорогами місцевого значення за межами населених пунктів, дорогами сіл та селищ, 
оскільки не створює небезпеки іншим учасникам дорожнього руху.  При цьому, для 
забезпечення безпеки руху с/г техніки дорогами місцевого значення за межами 
населеного пункту, дорогами сіл та селищ  (крім доріг міст районного значення) 
цілком достатнім є обладнання безпосередньо с/г техніки габаритними вогнями по 
ширині габаритів, розпізнавальними знаками та проблисковими маячками жовтого 
кольору, без забезпечення руху такої техніки супроводом автомобілю прикриття. 
 Враховуючи вищенаведене, на нашу думку є доцільним: 
 внести зміни до пункту 22.5 Правил дорожнього руху щодо збільшення 
габаритів с/г техніки до 4,5 метрів; 
 внести зміни до пункту 22.7 Правил щодо надання можливості руху с/г техніки, 
ширина якої перевищує 2,6 метри дорогами за межами населених пунктів (місцевого 
значення) без супроводу автомобілю прикриття за умови обладнання такої техніки 
розпізнавальними знаками та проблисковими маячками жовтого кольору. 
 
 ІІ. Щодо перевезення фермерськими господарствами мінеральних добрив 
для власних потреб. 
 Під час закупівлі та перевезенні мінеральних добрив (селітри аміачної) 
фермерські господарства зіштовхуються із наступною проблемою. 
 Відповідно до до абз.1-3 ст.48 ЗУ «Про автомобільний транспорт» автомобільні 
перевізники, водії повинні мати і пред`являти особам, які уповноважені здійснювати 
контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, 
документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення. 
 Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є: 
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 для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання 
транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені 
законодавством; 
 для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на 
транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений 
законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством. 
 У разі перевезення небезпечних вантажів крім документів, передбачених 
частиною другою цієї статті, обов`язковими документами також є: 
 для автомобільного перевізника - ліцензія на надання відповідних послуг; 
 для водія - свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення 
певних небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, 
що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або 
надзвичайної ситуації. 
 Згідно п.24ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, 
міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом 
підлягають ліцензуванню. 
 Відповідно до п.3 та п.4 «Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом», затверджених постановою КМУ №1001 від 25 грудня 
2015 року, дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб’єктів господарювання 
юридичних та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним 
транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним 
транспортом (далі - господарська діяльність). Господарська діяльність може 
провадитись частково за такими видами зокрема, як внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями. 
 Відповідно до ДОПНВ (Європейська угода про міжнародне дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів) визначено такі класи небезпечних вантажів: 
Клас 1 Вибухові речовини і вироби 
Клас 2 Гази 
Клас 3 Легкозаймисті рідини 
Клас 4.1 Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, речовини, які 
полімеризуються і тверді десенсибілізовані вибухові речовини 
Клас 4.2 Речовини, здатні до самозаймання 
Клас 4.3 Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою 
Клас 5.1 Речовини, що окислюють 
Клас 5.2 Органічні пероксиди 
Клас 6.1 Токсичні речовини 
Клас 6.2 Інфекційні речовини 
Клас 7 Радіоактивні матеріали 
Клас 8 Корозійні речовини 
Клас 9 Інші небезпечні речовини та вироби 
 До класу 5.1 «речовини, що окислюють» віднесені зокрема аміачно-нітратні 
добрива, аміачна селітра, калієва селітра, хлорат кальцію, відбілювачі та перекис 
водню. 
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 Таким чином, селітра аміачна віднесена до небезпечних вантажів, перевезення 
яких потребує отримання відповідної ліцензії. 
 Крім того, положеннями статті 60 Закону України «Про автомобільний 
транспорт» визначена відповідальність автомобільних перевізників за надання послуг 
з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких 
визначений статтями 39 та 48 цього Закону, а саме штраф у розмірі ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 Перевірки щодо наявності у перевізників документів, визначених ст. 48 ЗУ 
«Про автомобільний транспорт», а також складання протоколів про адміністративні 
правопорушення та винесення відповідних постанов здійснюють посадові особи 
«Укртрансбезпеки». При цьому, є непоодинокими випадки здійснення перевірок та 
спроби притягнення до адміністративної відповідальності водіїв транспортних 
засобів, які працюють в агропідприємствах та здійснюють перевезення аміачної 
селітри для потреб такого підприємства (тобто власних потреб) за відсутність ліцензії 
на перевезення, свідоцтва про допущення транспортного засобу, свідоцтва про 
підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі. 
 Разом з тим, слід зазначити, що перевезення селітри фермерськими 
господарствами носить зазвичай несистематичний, сезонний характер. При цьому, 
процедура отримання ліцензії, а також інших пов’язаних з нею інших документів є 
забюрократизованою та потребує значних матеріальних та часових витрат. Для 
забезпечення безпеки учасників дорожнього руху та громадян при перевезенні 
селітри аміачної доцільно встановити певні вимоги щодо такого перевезення, без 
необхідності отримання великої кількості ліцензій, погоджень та дозволів.  
 Враховуючи вищенаведене, звертаємось із пропозицією розглянути можливість 
підготовки змін до Закону України «Про автомобільний транспорт»,  Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та інших нормативно-правових 
актів, щодо скасування необхідності отримання ліцензії на перевезення небезпечних 
вантажів (селітри аміачної), а також, свідоцтва про допущення транспортного засобу 
до перевезення певних небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв 
транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, для господарств, які 
здійснюють перевезення селітри для власних потреб. 
 
 Отже, з урахуванням вищевикладеного, просимо утворити робочу групу за 
участю представників профільних міністерств, Всеукраїнського Конгресу Фермерів 
щодо обговорення викладених пропозицій та напрацювання відповідних змін до 
законодавства щодо перевезення великогабаритної сільськогосподарської техніки та 
перевезення мінеральних добрив фермерськими господарствами для власних потреб. 
 
 
 
 
З повагою, 
Голова Всеукраїнського Конгресу Фермерів              Іван Слободяник 
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