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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

Проекту ГлавиVII
1
 «Перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення» 

Закону України «Про автомобільний транспорт» (або відповідного окремого законодавчого акту)  

що регулюватиме перевезення на таксі та перевезення легковим автомобілем на замовлення  
Витяги зі змісту положення (норми) 

чинного законодавства 

- ЗУ «Про автомобільний транспорт» (надалі – ЗУ «Про АТ»); 

- «Правила надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту» (надалі - Правила) 

 

 

 

(Витяг із статті 35 ЗУ «Про АТ»)  

Послуги пасажирського автомобільного транспорту 

поділяють на послуги з перевезення пасажирів автобусами, на таксі та 

легковими автомобілями на замовлення. 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта 
Примітки 

Цей Закон визначає основні засади господарської 

діяльності в сфері легкових автомобільних перевезень, принципи 

організації і регулювання міських (селищних) ринків перевезень на 

таксі, особливості надання послуг перевезень легковими автомобілями 

на замовлення, та засади державного нагляду у зазначеній сфері. 

Перевезення легковими автомобілями, що виконуються на 

підставі публічного договору, відносяться до перевезень на таксі. 

Перевезення легковими автомобілями, що виконуються на 

підставі письмового договору, відносяться до перевезень на замовлення.  

…у якості преамбули за умови прийняття рішення про 

регулювання легкових автомобільних перевезень та перевезень на таксі 

окремим законодавчим актом…  

Будь-яке перевезення, що виконується легковим автомобілем 

за публічним договором, підпадає під вимоги до перевезення на таксі.  

Будь-яке перевезення, що виконується легковим автомобілем 

за письмовим договором, повинно виконуватись згідно вимог до 

перевезення легковим автомобілем на замовлення.   

Інших видів перевезень легковими автомобілями – не існує. 

 

ГлаваVII
1
 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА ТАКСІ ТА ЛЕГКОВИМИ 

АВТОМОБІЛЯМИ НА ЗАМОВЛЕННЯ 
альтернативна назва глави 

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

  

(ЗУ «Про АТ») 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому законі наведені терміни вживаються у такому 

значенні: 

У випадку використання проекту у якості окремої глави ЗУ 

«Про АТ» всі визначення з цієї статті мають бути внесені у статтю 1 ЗУ 

«Про АТ». 

автомобільний самозайнятий перевізник  - це фізична особа - 

суб'єкт  господарювання,  яка здійснює на комерційній основі чи за 

власний кошт перевезення пасажирів на таксі без застосування праці 

найманих  водіїв; 

автомобільний самозайнятий  перевізник на таксі або на 

замовлення - це фізична особа – суб’єкт  господарювання,  яка 

здійснює на комерційній основі перевезення пасажирів та їх багажу на 

таксі або на замовлення без застосування праці найманих водіїв; 

 

визначення відсутнє атестат водія таксі - документ, що підтверджує професійну 

компетентність водія автомобіля, що виконує або має намір виконувати 

Концептуально необхідний підтверджуючий професійну 

відповідність водія таксі документ, який може бути вилучений або за 

встановлення факту грубого порушення обов’язків водія таксі. 
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обов'язки водія таксі; 

визначення відсутнє 

водій таксі – уповноважений на укладання і виконання 

договору на перевезення на таксі та прийом готівкової плати за проїзд 

найманий працівник перевізника на таксі, або самозайнята фізична 

особа-підприємець, яка є перевізником на таксі; 

За поданням ВГО «УТМА» до класифікатору професій внесено 

нову професійну назву роботи – «водій таксі». Адже такий водій повинен 

досконало володіти знаннями про вулично-дорожню та соціально-

культурну інфраструктуру конкретного міста, а також, виконувати касові 

операції та оформлювати розрахункові документи згідно відповідних 

вимог. 

визначення відсутнє 

договір перевезення на замовлення - письмовий договір найму 

легкового автомобіля (автомобілів) загального призначення або таксі, 

який у відповідності до вимог Цивільного Кодексу України укладається 

між фізичною або юридичною особою (замовником перевезення) та 

суб'єктом господарювання автомобільним перевізником на таксі 

предметом якого є одноразове перевезення або багаторазове перевезення 

визначених у цьому договорі осіб, або визначеного кола осіб  та їх 

багажу; 

 

визначення відсутнє 

договір перевезення на таксі - публічний договір, укладання 

якого відбувається в усній формі між фізичною особою (замовником 

перевезення на таксі) та безпосередньо суб'єктом господарювання 

перевізником на таксі (виконавцем перевезення на таксі) або через його 

уповноваженого представника – водія таксі, предметом якого є 

перевезення цієї особи,  осіб, що слідують разом з нею, та їх багажу; 

п.2. ст.915 ЦК України: «Договір перевезення транспортом 

загального користування є публічним договором.»  

 

визначення відсутнє 

дозвіл на таксі – платний строковий дозвільний документ, що 

видається суб’єкту господарювання на автомобіль таксі та надає йому 

право у межах території, визначеної відповідно до вимог цього Закону, 

укладати договір на перевезення автомобілем таксі, на який оформлено 

зазначений дозвільний документ згідно з вимогами цього Закону; 

Відповідає змісту доручення Президента та  концептуального 

положення про необхідність впорядкування ринків перевезень на таксі на 

місцевому рівні відповідно до директив ЄС. Пропонується місцевий 

дозвільний документ на заміну ліцензуванню та ліцензійним карткам у 

перевезеннях на таксі. Таксомоторне перевезення є елементом саме 

міської транспортної інфраструктури окремого міста, мегаполісу, 

обласного чи районного центру. Ринки перевезень на таксі є локальними 

міськими ринками. 

таксометр – прилад, призначений для інформування 

пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи 

автомобіля-таксі, визначених законодавством; 

електронний таксометр – спеціалізований засіб 

вимірювальної техніки з функцією реєстратора розрахункових 

операцій або без неї, призначений для підтвердження факту 

укладання та виконання договору перевезення на таксі, 

вимірювання відстані і тривалості поїздки, обчислення її вартості, 

формування та друку розрахункового документу; 

 

Доповнення «з функцією реєстратора розрахункових операцій 

або без неї» має за мету визначити, що можливі два типи електронного 

таксометра, функціонал яких – суттєво різниться. Колізію чинної редакції 

визначення у ЗУ «Про АТ» із редакцією відповідного визначення у ЗУ 

«Про… РРО…» пропонується усувати саме у ЗУ «Про… РРО…», де 

доцільно передбачити заміну терміну «електронний таксометр» на 

«електронний реєстратор розрахункових операцій автомобіля таксі». 

Відповідні пропозиції від ВГО «УТМА», а також, пропозиції стосовно 

запровадження автомобільного фіскального принтера та розрахункового 

документу для таксі у вигляді «нефіскального чеку», подані у Державну 

податкову службу, як пропозиції до їх проекту Закону України «Про 

внесення змін до ЗУ «Про застосування РРО…». /додається/. 
замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, 

яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів чи/та 

вантажів; 

замовник перевезення на замовлення - фізична або 

юридична особа, яка є стороною відповідного письмового договору  

про перевезення на замовлення; 

замовник перевезення на таксі – фізична особа, яка 

стосовно себе, свого багажу, пасажирів, що слідують разом з нею та 

їх багажу укладає або має намір укласти публічний договір на 

перевезення на таксі; 

          визначення відсутнє 

інформаційно-диспетчерські послуги – посередницька 

діяльність у сфері легкових автомобільних перевезень, що передбачає 

прийняття дистанційними засобами зв'язку інформації про потребу у 

послугах перевезення пасажирів та багажу за публічним договором, та 

забезпечення будь-яким способом доступу до такої інформації водіям 

автомобілів, які не перебувають у трудових відносинах із особою, що 

здійснює прийняття та передачу зазначеної інформації; 

Визначення потрібне з метою припинення незаконної 

посередницької діяльності у легкових автомобільних перевезеннях 

шляхом визначення обов’язку особи, що веде діяльність з ознаками 

зазначених посередницьких послуг мати реєстрацію суб’єкта 

господарювання, відповідати вимогам до ІДС виклику таксі та мати 

відповідний дозвільний документ, а також, встановлення санкцій за 

порушення такої вимоги, у т.ч. стосовно приватної особи, що рекламує 

незаконне посередництво або/та використовує лінії зв’язку з 
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протиправною метою. 

 визначення відсутнє 

інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі – суб'єкт 

господарювання, що формує коло фактичних виконавців перевезень на 

таксі за викликом, приймає від замовника перевезення на таксі 

замовлення на перевезення таксі та передає її перевізникам на таксі або 

їх відповідальним працівникам відповідно до укладеного цивільно-

правового договору, інформує замовника перевезення на таксі про 

фактичного виконавця перевезення на таксі, та здійснює логістику руху 

автомобілів таксі з врахуванням попиту на зазначені перевезення; 

Необхідно підкреслити у визначенні термін «виклик таксі», що 

покликано виключити стосовно перевезення на таксі використання 

терміну «замовлення». Останнє термінологічно пропонується чітко 

закріпити за іншим видом перевезень – за письмовим договором. Саме 

таке чітке термінологічне розділення як у визначеннях, так і подальшому 

тексті законодавчого акту може допомогти припинити практику 

фактичного виконання перевезень на таксі під прикриттям реклами та 

документів, що стосуються перевезень на замовлення. 

мережа стоянок таксі - територіально визначена сукупність 

спеціально обладнаних стоянок, на яких таксі перебувають під час 

очікування пасажира (Правила); 

мережа стоянок таксі – сукупність стоянок таксі у межах 

території населеного пункту; 

Для об’єкту «стоянка таксі» існує окреме визначення, тому 

дублювати фрагменти його змісту у визначенні мережі таких об’єктів – є 

недоцільно. 

визначення відсутнє 

міська (селищна) Рада перевізників на таксі – орган 

самоорганізації перевізників на таксі міста (селища міського типу); 

У якості альтернативи може бути запропоноване створення 

саморегулівної організації учасників ринку перевізників на таксі: 

- по аналогії з саморегулівними організаціями професійних 

учасників фондового ринку, що передбачені ЗУ «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (ст. 48-49), або 

- у випадку ухвалення Закону України «Про саморегулівні 

організації», згідно його положень. 

Принципово нове і ключове для мінімізації місцевих 

корупційних чинників утворення з представницькими (стосовно 

перевізників на таксі) та організаційно-дорадчими (стосовно органу 

місцевого самоврядування) повноваженнями, яке покликане забезпечити  

збалансованість у регулюванні місцевого ринку перевезень на таксі. 

У пропонованій редакції передбачено статтю, яка визначає 

законні підстави формування та  функціонування такого органу. 

Разом із тим, доречно зазначити, що проект ЗУ про 

саморегулівні організації в Україні перебуває на розгляді у Верховній 

Раді, підтримується Держпідприємництвом та запланований до розгляду 

на осінь 2012 року. 

визначення відсутнє 

ознаки таксі – розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, 

який встановлюється на даху автомобіля, та композиції з квадратів, 

розташованих у шаховому порядку на бокових поверхнях його кузова, 

які нанесені або закріплені стаціонарним способом;  

Спосіб нанесення зовнішньої символіки є важливий. 

Пропоноване уточнення покликане унеможливити легкозйомні магнітні 

та ін. кріплення зовнішньої символіки таксі, які дозволяють оперативно її 

приховувати і тим самим уникати перевірок відповідності автомобіля 

таксі на вулично-дорожній мережі – з одного боку, та приховувати поміж 

легальними автомобілями таксі нелегальний – з іншого. 

визначення відсутнє 

ознаки реклами перевезень на таксі (за публічним договором)  

– розміщення на легковому автомобілі загального призначення:  

- ознак таксі,  

- виробів та конструкцій, які імітують ознаки таксі,  

- нанесення на автомобіль, вироби чи конструкції, що на 

ньому встановлено, логотипів, номерів телефонів, надписів, символів, 

або іншої інформації, що не можуть бути однозначно ідентифіковані як 

реклама конкретного продукту чи послуги, що є відмінними від 

перевезення на таксі та посередницької діяльності стосовно отримання 

послуги з перевезень на  таксі; 

 

 Доцільно визначити не тільки ознаки автомобіля таксі, але і 

ознаки реклами перевезень за публічним договором з метою полегшення 

ідентифікації співробітником ДАІ під час перебування на вулично-

дорожній мережі автомобілів не таксі із забороненими для розміщення на 

них ознаками, з подальшою забороною експлуатації таких автомобілів, 

вилученням заборонених ознак і накладанням адміністративних санкцій 

на їх водіїв та власників.   

визначення відсутнє 

параметри комфортності автомобіля таксі – конструктивні 

параметри автомобіля таксі, що визначають для пасажира комфортність 

поїздки: тип кузова автомобіля таксі, його розміри (за класифікацією 

Euro NCAP), кількість дверей та пасажирських місць, наявність 

кліматичного обладнання салону (підігрів, кондиціонер); 

Для багатьох регіональних міст та «економ-класу» послуги 

таксі у столиці достатньо встановити «мінімум» - седан, 4 двері, 4 

пасажирських місця, кузов (салон) - не нижче класу «С». Але ось саме 

таке «С» - не можна прив’язати до жодного національного нормативного 

документу.  

перевезення пасажирів легковим автомобілем на 

замовлення - перевезення пасажирів легковим автомобілем загального 

призначення, замовленим юридичною або фізичною особою з 

укладанням письмового договору на кожну послугу чи на обумовлений 

термін обслуговування, у якому визначають умови обслуговування, 

вартість послуги, термін її виконання та інші положення за 

перевезення на замовлення – перевезення попередньо 

визначених замовником пасажирів та їх багажу, яке здійснюється 

на підставі письмового договору найму автомобіля (автомобілів) 

загального призначення категорії “В” або таксі, укладеного на 

одноразове чи багаторазове обслуговування між замовником 

перевезення та автомобільним перевізником або перевізником на 

Термінологічно близьке перевезення пасажирів на замовлення 

автобусом має у законодавстві спеціальне визначення – «нерегулярне 

перевезення». Тому уточнювати дане визначення словосполученням 

«легковим автомобілем» виглядає недоцільним.  
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домовленістю сторін (ЗУ «Про АТ»); таксі, у якому визначають умови перевезення пасажирів та їх 

багажу, вартість послуги, термін її виконання, спосіб та термін 

розрахунку, інші положення за домовленістю сторін; 

визначення відсутнє 

перевезення на таксі - оплатне перевезення пасажирів та їх 

багажу автомобільним транспортним засобом категорії "В", яке 

здійснюється на підставі публічного договору між замовником та 

виконавцем перевезення;   

Це є ключовий момент у диференціації легкових 

автомобільних перевезень виключно на два види: «на таксі» і «на 

замовлення». 

Саме у такому випадку перевезенням на таксі вважатиметься 

будь-яке перевезення без укладання письмового договору не залежно від 

того, чи його виконавець є документально підтвердженим перевізником 

на таксі, чи ні, і чи замовник усно замовляв саме перевезення на таксі, чи 

ні. 

Тільки у такому випадку факт вчинення правопорушення 

(незаконне перевезення на таксі) особою, яка виконує перевезення за 

публічним договором, і яка при цьому не є перевізником на таксі, можна 

встановити однозначно чітко.  

визначення відсутнє 

перевізник на таксі – суб'єкт господарювання, у тому числі 

автомобільний самозайнятий перевізник на таксі, що надає послуги з 

перевезень на таксі; 

визначення відсутнє 

профспілка водіїв таксі – добровільна неприбуткова 

громадська організація яка об'єднує атестованих водіїв таксі та діє у 

відповідності до Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»; 

визначення відсутнє 

професійний мінімум водія таксі – перелік певних 

професійних навиків та знань, якими зобов'язана володіти особа для 

отримання атестату водія таксі. 

Водій таксі повинен знати вимоги цього закону, законодавства 

про захист прав споживача, законодавства про розрахункові операції, 

вулично-дорожню мережу та житлову і соціально-культурну 

інфраструктуру конкретного міста. 

визначення відсутнє 

свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту  – 

платний безстроковий дозвільний документ, що видається суб’єкту 

господарювання та надає право на опрацювання інформації про потребу 

у перевезенні на таксі, договір на яке укладатиметься в межах території, 

визначеної відповідно до вимог цього Закону 

Ключовий місцевий дозвільний документ. Визначення 

необхідне у зв’язку із концептуальним положенням про доцільність 

запровадження місцевої дозвільної системи для діяльності інформаційно-

диспетчерської служби виклику таксі. 

 

 

сервісна книжка - документ установленого зразка для обліку 

проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів 

автомобільних самозайнятих перевізників; 

сервісна книжка автомобіля таксі - документ установленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері транспорту зразка для обліку 

проходження обов'язкового технічного контролю, огляду або 

технічного обслуговування автомобіля таксі; 

Необхідно доповнити визначенням органу, який встановлює 

форму книжки. Відсутність такого уточнення у чинній редакції призвела 

до того, що зазначена форма ось уже більше трьох років жодним органом 

не визначена. 

визначення відсутнє 

сервісна книжка електронного таксометра – документ 

установленого спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів зразка, що містить відомості 

про електронний таксометр, відповідність його тарифікації 

затвердженій тарифній схемі перевезень на таксі, відповідність його 

калібрування конкретному автомобілю таксі та належну повірку 

приладу; 

Визначення зазначеного документу є необхідним з огляду на 

потребу в контролі, у тому числі, на вулично-дорожній мережі 

відповідності електронного таксометра вимогам законодавства про 

метрологію та метрологічну діяльність (повірка) належного калібрування 

приладу (стосовно конкретного автомобіля таксі) тарифікації приладу (у 

відповідності до затвердженої тарифної схеми) та контролю виконання 

усіх робіт з введення в експлуатацію, ремонту, обслуговування та 

програмування приладу належно уповноваженим та акредитованим 

суб’єктом. 
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визначення відсутнє 

спеціальне обладнання таксі -  сигнальний ліхтар із зеленим 

та червоним світлом, розташований у верхньому правому кутку 

лобового скла, електронний таксометр та, у окремих передбачених 

законодавством випадках, автомобільний фіскальний принтер та 

банківський POS-термінал; 

 

стоянка таксі - місце для зупинки таксі та посадки пасажирів, 

визначене відповідними дорожніми знаками;  

стоянка таксі – елемент вулично-дорожної мережі, що 

позначений відповідними дорожніми знаками і призначений для 

зупинки, стоянки та найму вільних автомобілів таксі; 

 

таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним 

ліхтарем оранжевого кольору, який встановлюється на даху 

автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим 

та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку 

лобового скла, і який має нанесені композиції з квадратів, 

розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з 

лівого та правого боків, призначений для надання послуг з 

перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку; 

таксі – легковий автомобіль спеціалізованого призначення, 

що має спеціальне обладнання таксі та ознаки таксі, який 

призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу;  

Термін «транспортний засіб спеціалізованого призначення» 

стосовно автомобіля таксі передбачено у чинній редакції ЗУ «Про 

автомобільний транспорт» у визначенні: «транспортний засіб 

спеціалізованого призначення - транспортний засіб, який … має 

спеціальне обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними 

світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо)».  

 

визначення відсутнє 

тарифна схема таксі – система узгоджених між собою кількох 

тарифних блоків, відмінності між яким відображають об’єктивні 

особливості різних умов виконання перевезень на таксі, та перелік і 

вартість додаткових послуг; 

Доцільно визначити з метою стандартизації у межах одного 

міста використовуваних різними перевізниками на таксі тарифів для 

перевезень «по місту», «за місто», «туди і назад», тощо. 

визначення відсутнє 

тарифний блок – значення ціни найму автомобіля таксі 

(початкової плати), ціни одного кілометра відстані та ціни однієї 

хвилини часу перевезення на таксі. 

Використані у визначенні тарифу таксі складові та їх назви 

відповідають вимогам Національного стандарту України «Таксометри 

електронні» (ДСТУ EN 50148-2001), та європейському стандарту 

(EN50148:1995, IDT). 

 

 

 

01  

Стаття 2. Завдання державного регулювання та контролю 

діяльності у перевезеннях на таксі та перевезеннях на замовлення 
 

02  

Завданнями державного регулювання діяльності у 

перевезеннях на таксі є визначення: 
 

03  

правових та організаційних засад діяльності перевізників на 

таксі, місцевих ринків перевезень на таксі та їх регулювання органами 

місцевого самоврядування; 

 

04  

вимог щодо автомобілів таксі та їх спеціального обладнання;  

05  

якісно-цінових стандартів перевезень на таксі;  

06  

вимог щодо діяльності інформаційно-диспетчерських служб 

виклику таксі; 
 

07  

вимог щодо належної підготовки водіїв таксі.  

08  

Завданнями державного контролю діяльності у перевезеннях 
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на таксі є забезпечення: 

09  

унеможливлення надання послуг з перевезень на таксі 

особами, що не є суб'єктами господарювання; 
 

10  

припинення діяльності з надання інформаційно-

диспетчерських послуг, яка відбувається із порушенням вимог 

законодавства; 

 

11  

припинення практики залучення до перевезень на таксі осіб, 

що не є підприємцями та не є працевлаштовані у відповідності до 

законодавства; 

 

12  

усунення від виконання перевезень на таксі некваліфікованих 

осіб, та осіб, що не дотримуються вимог законодавства; 
 

13  

припинення використання у перевезеннях на таксі 

неспеціалізованих транспортних засобів загального призначення; 
 

14  

дотримання якісно-цінових стандартів перевезень на таксі;  

15  

захисту прав споживача перевезень на таксі;  

16  

інтересів державного та місцевих бюджетів у отриманні 

належних надходжень від господарської діяльності у перевезеннях на 

таксі;  

 

17  

наповнюваності Пенсійного фонду надходженнями від 

самозайнятих осіб, роботодавців і найманих працівників в галузі 

перевезень на таксі. 

 

18  

Завданнями державного регулювання та контролю діяльності 

у перевезеннях на замовлення є визначення правових та організаційних 

засад господарської діяльності з перевезень на замовлення, та 

унеможливлення надання послуг з перевезень на таксі суб’єктами 

господарювання, що мають право виконувати виключно перевезення на 

замовлення. 

 

01 

Стаття 3. Органи державного регулювання та контролю 

діяльності перевезень на таксі та перевезень на замовлення 
 

(фрагмент ст..6 ЗУ «Про АТ») 

 Верховна Рада України визначає основні  напрями державної 

політики у сфері автомобільного транспорту,  законодавчі основи її 

реалізації. 

 

02 

Верховна Рада України визначає законодавчі основи 

державного регулювання та контролю у сфері перевезень на таксі та 

перевезень на замовлення. 
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Загальне державне регулювання діяльності автомобільного 

транспорту здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх 

повноважень. 

*** 

Порядок здійснення державного контролю  на  

автомобільному транспорті визначає Кабінет Міністрів України. 

 

03 

Кабінет Міністрів України у відповідності із цим Законом 

визначає та затверджує Порядок державного нагляду над легковими 

автомобільними перевезеннями та посередницькою діяльністю у 

зазначеній сфері, який включає: 

 

 

04 

нагляд над перевізниками на таксі та іншими легковими 

автомобільними перевізниками на вулично-дорожній мережі загального 

користування; 

 

 

05 

нагляд над інформаційно-диспетчерськими службами виклику 

таксі; 

 

 

06 

припинення діяльності з надання послуг перевезень особами, 

що не є суб’єктами господарювання; 

 

 

07 

припинення діяльності з надання послуг перевезень на таксі 

автомобілями загального призначення, або автомобілями таксі, на які не 

оформлено дозволи таксі; 

 

 

08 

припинення діяльності з надання інформаційно-

диспетчерських послуг невизначеними особами, або особами, що не є 

суб’єктами господарювання; 

 

 

09 

припинення діяльності з надання інформаційно-

диспетчерських послуг суб’єктами господарювання, що не оформили 

свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту; 

 

 

10 

припинення недобросовісної реклами стосовно перевезень на 

таксі, перевезень на замовлення, інформаційно-диспетчерських послуг, 

працевлаштування у зазначених у цьому абзаці сферах; 

 

 

11 

та встановлює обов’язкову періодичність рейдових перевірок 

дотримання вимог законодавства про перевезення на таксі та 

перевезення на замовлення на вулично-дорожній мережі загального 

користування. 

 

12 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері транспорту  

затверджує: 

 

13 

типове положення про діяльність міської (селищної) Ради 
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перевізників на таксі; 

 

14 

типовий договір між перевізником на таксі інформаційно-

диспетчерською службою виклику таксі; 

 

Урядовий орган державного управління  з питань 

регулювання діяльності автомобільного транспорту забезпечує:  

*** 

участь у  здійсненні   стандартизації   та   сертифікації   в 

установленому порядку; 

*** 

формування пропозицій щодо тарифної політики;  

 

15 

типову методику розрахунку тарифних схем перевезень на  

таксі; 

 

16 

форму та порядок ведення сервісної книжки автомобіля таксі; 

 

17 

форму та порядок обліку робочого часу водія таксі; 

 

18 

форму, спосіб та особливості розміщення у автомобілі таксі та 

на його зовнішніх та внутрішніх поверхнях інформації, обов'язкової для 

ознайомлення споживача, із врахуванням вимог законодавства про 

захист прав споживачів. 

 

 

19 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері транспорту  спільно 

із: 

Обрано органи центральної виконавчої влади, які є 

профільними стосовно: 

законодавства про легкові автомобільні перевезення;  

законодавства про захист прав споживача, технічного 

регулювання та споживчої політики, метрологічного нагляду: 

законодавства про розрахункові операції та оподаткування, 

а також, органи, що на національному рівні є 

представницькими та консультаційно-дорадчими стосовно інтересів 

бізнесу та водіїв (найманих працівників). 

20 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

захист прав споживачів, 

21 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової 

політики,  

22 

спеціалізованим представницьким органом сторони 

роботодавців на національному рівні,  

23 

Федерацією профспілок України затверджують: 

24 

професійний мінімум водія таксі; 

 

25 

порядок атестації водіїв таксі; 

 

26 

форму атестату водія таксі та перелік обов’язкової інформації, 

що повинна у ньому зазначатися; 

 

27 

порядок оформлення, вилучення та повернення атестатів 

водія таксі; 

 

28 

перелік суб’єктів, уповноважених на організацію тестування 

Можливо, доцільно використати існуючі у підрозділах МРЕО 

ДАІ екзаменаційні підрозділи та саме їх визначити в Законі суб’єктами, 
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та оформлення атестатів водія таксі. які уповноважені на тестування та оформлення атестатів водія таксі. 

 29 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

захист прав споживачів затверджує: 

Відповідає компетенції зазначеного органу у відповідності із 

Указом Президента 465/2011 від 13.04.2011, яким повноваження в 

частині технічного регулювання та споживчої політики, а також, 

забезпечення нагляду над належним використанням метрологічного 

обладнання при визначенні вартості товарів/послуг покладаються саме на 

Держспоживінспекцію. 

30 

технічні вимоги до електронного таксометра та світлового 

сигналу «зайнятий-вільний»; 

Чинні «Технічні вимоги до електронних таксометрів», що 

затверджені рішенням N 3 від 17.05.2004 Державної комісії з питань 

впровадження електронних систем і засобів контролю та управління 

товарним і грошовим обігом, яка ліквідована постановою КМУ № 1231 

від 21 грудня 2005 року, не передбачають існування електронних 

таксометрів, які не наділено фіскальними функціями. 

31 

правила введення в експлуатацію, калібрування, технічного 

обслуговування та ремонту електронного таксометра та вимоги до 

суб’єктів господарювання, що уповноважені на виконання зазначених 

робіт; 

32 

форму, порядок ведення і контролю сервісної книжки 

електронного таксометра. 

 

33 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової 

політики затверджує: 

 

34 

вимоги щодо реалізації фіскальних функцій до електронного 

таксометра, що наділений функціоналом реєстратора розрахункових 

операцій; 

Узгоджено із пропозиціями, що надіслані ВГО «УТМА» до 

проекту Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про застосування 

РРО…», який розробляється Державною податковою службою 

/додається/. 

35 

порядок реалізації фіскальних функцій та обліку касових 

операцій у місці проведення розрахунків, яким є автомобільний 

транспортний засіб. 

 

 

(Правила) 

Порядок організації перевезень пасажирів і багажу 

автомобільним транспортом встановлює Мінінфраструктури.  

 

*** 

 

Державний контроль за  дотриманням  передбачених цими 

Правилами вимог   покладається   на   Укртрансінспекцію,  органи 

Державтоінспекції та Держспоживінспекції.  

 

36 

Органи Міністерства внутрішніх справ України, що 

забезпечують безпеку дорожнього руху в Україні згідно із Порядком 

державного нагляду над легковими автомобільними перевезеннями та 

посередницькою діяльністю у зазначеній сфері здійснюють державний 

нагляд на вулично-дорожній мережі загального користування за: 

 

37 

наявністю у виконавців перевезень на таксі та інших легкових 

автомобільних перевезень передбачених цим Законом документів; 

 

38 

відповідністю технічного стану транспортних засобів, 

наявністю та працездатністю спеціального обладнання автомобілів 

таксі, дотриманням режиму праці-відпочинку водіями таксі. 

 

39 

Органи Міністерства внутрішніх справ України, що 

забезпечують безпеку дорожнього руху в Україні застосовують 

відповідні санкції, а також, згідно із Порядком державного нагляду над 
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легковими автомобільними перевезеннями та посередницькою 

діяльністю у зазначеній сфері припиняють експлуатацію легкових 

автомобілів з ознаками таксі, або ознаками реклами перевезень на таксі, 

або автомобілів, якими безпідставно виконуються чи демонструються 

наміри виконувати перевезення на таксі, у реєстраційних документах 

яких відсутня відмітка щодо їх спеціалізованого призначення. 

 

40 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

захист прав споживачів та його територіальні органи згідно із Порядком 

державного нагляду над легковими автомобільними перевезеннями та 

посередницькою діяльністю у зазначеній сфері та у межах своєї 

компетенції шляхом проведення фактичних і рейдових перевірок, а 

також, контрольних закупок послуг перевезень, здійснюють державний 

нагляд над: 

Вимагає внесення змін у «Порядок проведення перевірок у 

суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі 

ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових 

вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та 

надання послуг», який затверджено Наказом № 310 від 07.03.2012  

Мінекономрозвитку, в частині його доповнення визначенням фактичної 

перевірки та рейдової перевірки надавачів послуг перевезень на вулично-

шляховій мережі. 

41 

особами, що рекламують, виконують, або демонструють 

намір виконувати перевезення на таксі; 

 

42 

особами, що надають інформаційно-диспетчерські послуги; 

 

43 

наявністю у автомобілях таксі інформації, обов'язкової для 

ознайомлення споживача, та відповідністю такої інформації; 

 

44 

відповідністю та параметрами налаштування спеціального 

обладнання автомобіля таксі; 

 

45 

правильністю визначення вартості послуг та проведення 

розрахунків у автомобілях таксі. 

 

46 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

захист прав споживачів та його територіальні органи застосовують 

відповідні санкції, а також згідно із Порядком державного нагляду над 

легковими автомобільними перевезеннями та посередницькою 

діяльністю у зазначеній сфері припиняють діяльність суб’єктів, що 

ведуть діяльність, яка повністю, або частково відповідає визначенню 

інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі без оформлення 

відповідних дозвільних документів, та припиняють надання 

інформаційно-диспетчерських послуг невизначеними особами, або 

особами, що не є суб’єктами господарювання. 

 

 

47 

Органи, зазначені у абзацах тридцять шостому та сороковому 

цієї статті, за ініціативи будь-кого із них зобов'язані організовувати 

спільні рейдові перевірки на вулично-дорожній мережі загального 

користування з періодичністю не меншою, ніж встановлена Порядком 

державного нагляду над легковими автомобільними перевезеннями та 

посередницькою діяльністю у зазначеній сфері. 
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48 

Органи, зазначені у абзацах тридцять шостому та сороковому 

цієї статті, за ініціативи міських (селищних) Рад перевізників на таксі до 

державного нагляду, передбаченого у абзацах тридцять шостому, 

сороковому та сорок сьомому цієї статті, зобов'язані залучати їх 

представників у якості громадських спостерігачів. 
 

49 

За ініціативи профспілок водіїв таксі, до нагляду, 

передбаченого у абзацах у абзацах тридцять шостому, сороковому та 

сорок сьомому цієї статті, їх представники можуть залучатися у якості 

громадських спостерігачів. 

 

50 

Органи місцевого самоврядування міст і селищ міського типу 

приймають рішення про доцільність організації місцевих перевезень на 

таксі та у порядку, визначеному цим Законом, ініціюють створення 

міських (селищних) Рад перевізників на таксі, делегують їм та 

приймають на себе визначені цим Законом повноваження по 

регулюванню місцевих перевезень на таксі, та здійснюють контроль за 

виконанням відповідного законодавства. 

Ініціювати створення місцевої Ради таксомоторних 

перевізників повинен саме орган місцевого самоврядування. В 

протилежному випадку, утворення двох або більше ініціативних груп із 

числа місцевих перевізників на таксі - більш чим імовірне, що 

заблокувало б утворення єдиного місцевого представницького та 

організаційного органу та могло б спровокувати затяжний конфлікт між 

групами суб’єктів місцевого ринку перевезень на таксі. 

 

51 

Органи місцевого самоврядування населених пунктів, що не 

мають статусу міста або селища міського типу, не мають повноважень 

стосовно організації перевезень на таксі. 

Перевезення на таксі у селі – таких де-факто нема ніде у світі. 

Перевізник на таксі в селі не знайшов би стабільного попиту на послугу. 

Доцільність організації перевезень на таксі у селі з точки зору органу 

місцевого самоврядування – також не проглядається. 

52 

Виконавчі органи міських та селищних рад, що прийняли 

рішення про доцільність організації місцевих перевезень на таксі, а у 

містах Києві та Севастополі – відповідні державні адміністрації, 

забезпечують оформлення, переоформлення та анулювання дозволів на 

таксі, свідоцтв про акредитацію диспетчерських пунктів і ведення 

відповідного реєстру. 

 

53 

Органи місцевого самоврядування у співпраці з міськими 

(селищними) Радами перевізників на таксі забезпечують стандартизацію 

та регулювання місцевих ринків перевезень на таксі. Автомобільні перевізники на таксі та водії таксі здійснюють 

діяльність з надання послуг за публічним договором.  

Відповідно, їх персональні дані не можна вважати 

конфіденційною інформацією. 

Оскільки така інформація повинна бути доступна споживачу 

послуги таксі з метою захисту його прав у відповідності до законодавства 

про захист прав споживачів, можна запропонувати оформлення 

дозвільного документу на автомобіль таксі та атестату водія таксі 

обумовлювати згодою підприємця та водія на публікацію своїх 

персональних даних у відповідності до вимог пропонованого положення. 

 

54 

Реєстр дозволів на таксі, свідоцтв про акредитацію 

диспетчерських пунктів та атестатів водіїв таксі разом із відображенням 

чинності документів та інформацією, що у них зазначена, підлягає 

розміщенню на офіційному сайті відповідного органу місцевого 

самоврядування, або за його рішення – на сайті міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі, і оновленню впродовж п'яти робочих днів з дня 

внесення у нього поточних змін. 

 

01 

Стаття 4. Організація перевезень на таксі органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування міст і селищ міського 

типу 

 

(Витяг із ст. 7 ЗУ «Про АТ») 02 

Органи місцевого самоврядування, що прийняли рішення про 
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Органи виконавчої влади та органи  місцевого 

самоврядування зобов'язані:      забезпечувати формування автобусної  

маршрутної  мережі загального користування й мережі   таксомоторних 

стоянок та розробляти перспективи їх розвитку; 

 

доцільність організації перевезень на таксі, зобов'язані: 

03 

протягом не більше шести місяців від набрання чинності 

таким рішенням сформувати відповідну вимогам цього Закону мережу 

стоянок таксі, затвердити Положення про діяльність міської (селищної) 

Ради перевізників на таксі, встановити вартість та затвердити порядок 

оформлення дозволів на таксі, свідоцтв про акредитацію 

диспетчерських пунктів і уповноважити відповідні органи виконавчої 

влади на їх оформлення; 

 

 

04 

протягом не більше шести місяців від набрання чинності 

зазначеним у другому абзаці цієї статті рішенням ініціювати створення 

міської (селищної) Ради перевізників на таксі; 

 

05 

протягом не більше дев'яти місяців від набрання чинності 

зазначеним у другому абзаці цієї статті рішенням за поданням міської 

(селищної) Ради перевізників на таксі затвердити: 

 

06 

місцеву тарифну схему перевезень на таксі;  

07 

додаткові вимоги щодо параметрів комфортності автомобіля 

таксі на місцевому рівні; 
 

08 

додаткові вимоги щодо професійного мінімуму водія 

автомобіля таксі на місцевому рівні, 

 

09 

та у подальшому за поданням міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі вносити зміни у зазначені нормативні документи; 

 

10 

розвивати мережу стоянок таксі із урахуванням пропозицій 

міської (селищної) Ради перевізників на таксі і власників об'єктів із 

підвищеним попитом на перевезення на таксі;  

 

11 

створювати рівні умови для використання мережі стоянок 

таксі усіма перевізниками на таксі; 

 

12 

інформувати громадськість (у тому числі через ЗМІ та 

засобами реклами) про вимоги законодавства щодо перевезень на таксі, 

спосіб визначення вартості перевезення на таксі, чинну на території 

відповідного населеного пункту тарифну схему таксі, контакти 

акредитованих диспетчерських пунктів, та особливості захисту прав 

споживача у зазначеній сфері. 

 

13 

Органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про 

доцільність організації перевезень на таксі, мають право: 

 

Органи виконавчої влади та  органи місцевого 14  
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самоврядування … мають право: укладати договір  із автомобільним 

перевізником (на таксі) на право користування облаштованими 

таксомоторними стоянками та послугами диспетчерських станцій, якщо 

таксомоторні стоянки та диспетчерські станції є власністю органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

встановлювати у визначених законодавством межах розмір 

плати за договором про користування мережею стоянок таксі; 

15 

за надходження відповідного подання від міської (селищної) 

Ради перевізників на таксі у відповідності до вимог статті 7 цього 

Закону приймати рішення про запровадження регулювання кількості 

автомобілів таксі на місцевій вулично-дорожній мережі та мережі 

стоянок таксі; 

 

 

16 

із дотриманням вимог законодавства про місцеве 

самоврядування передавати міській (селищній) Раді перевізників на 

таксі частину власних повноважень стосовно організації перевезень на 

таксі. 

 

17 

У разі прийняття рішення, зазначеного у п’ятнадцятому абзаці 

цієї статті, органи місцевого самоврядування зобов’язані затвердити 

порядок проведення аукціону з визначення вартості одного дозволу 

таксі та визначити суб’єктів, що уповноважені на проведення такого 

аукціону, із врахуванням відповідних пропозицій, що надані міською 

(селищною) Радою перевізників на таксі. 

 

(ЗУ «Про АТ») 

Стаття 9. Особливості ліцензування на автомобільному 

транспорті  

Ліцензування на автомобільному  транспорті   спрямоване   

на визначення  початкових і поточних умов надання послуг з 

перевезень пасажирів і небезпечних вантажів, а також найважливіших 

параметрів обслуговування споживачів.  

     Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:  

сприяння становленню сучасного ринку   послуг,  розвитку 

автомобільного транспорту та стимулювання впровадження нових видів 

послуг;  

підвищення ефективності використання транспортних 

засобів;  

cтворення конкурентного середовища;  

захист прав   споживачів  та  ринку  послуг  від  небезпечних 

перевезень;  

забезпечення соціальних       стандартів        транспортного 

обслуговування;  

забезпечення використання  сертифікованих  і  дозволених  

для використання транспортних засобів;  

забезпечення доступності   послуг   та   підвищення    якості 

транспортного обслуговування; 

забезпечення допуску     автомобільних     перевізників    до 

перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі 

01 

Стаття 5. Дозвільна система у перевезеннях на таксі та 

діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі. 

На заміну ліцензуванню легкових автомобільних перевезень 

пропонується дозвільна система стосовно перевезень на таксі та 

діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі. 

Ліцензування легкових автомобільних перевезень за 

письмовим договором (на замовлення) пропонується скасувати як 

надмірне регулювання, яке не впливає на забезпечення безпеки легкових 

автомобільних перевезень. 

02 

Дозвільна система у перевезеннях на таксі та діяльності 

інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі запроваджується з 

метою: 

03 

забезпечення прозорості, безпеки і законності перевезень на 

таксі; 

 

04 

захисту прав замовників перевезень на таксі; 

 

05 

впорядкування завантаженості міських вулично-дорожніх 

мереж та захисту місцевих ринків перевезень на таксі; 

 

06 

сприяння контролю надходжень у місцеві бюджети і 

спеціальні та цільові фонди від господарської діяльності і використання 

найманої праці у перевезеннях на таксі; 

 

07 

створення рівних та сприятливих умов усім перевізникам на 

таксі та інформаційно-диспетчерським службам виклику таксі; 

 

08 

унеможливлення виконання перевезень на таксі особами, які 

не є суб'єктами господарювання, незаконного залучення найманої праці 

та безпідставного використання у такій діяльності сторонніх 

транспортних засобів, або таких, що за своєю конструкцією, технічним 
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шляхом   їх   попередньої   перевірки   на  відповідність  вимогам 

ліцензійних умов.  

Підтвердження відповідності перевізника  вимогам  

ліцензійних умов    здійснюється   органом   ліцензування   шляхом   

перевірки перевізника за місцем його розташування або  надання  

перевізником органу ліцензування сертифіката відповідності послуг з 

перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.  

Ліцензія видається  на  господарську  діяльність  з   надання 

послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів на такі види 

робіт:   

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів 

автобусами;  

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;  

надання послуг  з  внутрішніх  перевезень пасажирів 

легковими автомобілями на замовлення;  

надання  послуг  з внутрішніх перевезень небезпечних 

вантажів вантажними  автомобілями,  причепами  та  напівпричепами;  

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів 

автобусами;  

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;  

надання послуг  з  міжнародних перевезень пасажирів 

легковими автомобілями на замовлення;  

надання  послуг з міжнародних перевезень небезпечних 

вантажів вантажними  автомобілями,  причепами  та  напівпричепами.   

Орган ліцензування  приймає  рішення  про видачу ліцензії 

або  

про відмову в її видачі у строк не пізніше 30 календарних  

днів  з  

дати  надходження  заяви  про  видачу  ліцензії та документів,  

що  

додаються до заяви.  

 

Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень 

пасажирів  

чи  небезпечних  вантажів  надає  право автомобільному 

перевізнику  

надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи 

вантажів. 

Ліцензійна картка на таксі надається за умови підтвердження 

в установленому порядку  відповідності його облаштування вимогам 

визначення "таксі", викладеним у статті 1 цього Закону. 

станом чи обладнанням не відповідають встановленим вимогам. 

09 

Дозвільним документом що надає перевізнику на таксі право 

у межах території, визначеної відповідно до абзаців сімдесят першого та 

сімдесят третього цієї статті, укладати договір на перевезення 

зазначеним у ньому автомобілем таксі та виконувати таке перевезення 

по всій території держави, є місцевий дозвіл таксі, який: 

 

10 

має п'ятирічний термін чинності; 

 

11 

оформлюється та переоформлюється уповноваженим органом 

за наявності визначених законодавством підстав і згідно затвердженого 

порядку на захищеному бланку суворої звітності окремо на кожний 

автомобіль таксі; 

 

12 

анулюється у випадках, передбачених цим Законом. 

 

13 

На один автомобіль таксі може бути оформлено тільки один 

дозвіл таксі. 

 

14 

У дозволі таксі зазначається: 

 

15 

його номер, дата видачі і термін чинності, найменування 

органу, що його оформив, марка, модель, номер кузова, державний 

номер автомобіля таксі; 

 

16 

повне, а також (якщо існує) скорочене найменування, у тому 

числі фірмове найменування (торгова марка), організаційно-правова 

форма, код єдиного державного реєстру підприємств організацій та 

установ, місцезнаходження юридичної особи, якій видано дозвільний 

документ,  

 

17 

або прізвище, ім'я, по-батькові та ідентифікаційний номер, а 

також (якщо існує) фірмове найменування (торгова марка) фізичної 

особи підприємця, якому видано дозвільний документ. 

 

18 

Розмір плати за оформлення дозволу таксі встановлюється 

органом місцевого самоврядування і не може перевищувати двох 

мінімальних заробітних плат для міста Києва, півтори мінімальних 

заробітних плати для обласних центрів та міста Севастополя, та однієї 

мінімальної заробітної плати для інших населених пунктів, за 

виключенням обставин, що передбачені у статті 7 цього Закону. 

Витяг із ЗУ «Про дозвільну систему» (п.2 ст. 4
1)

: «Розмір 

тарифів,  у тому  числі  їх  граничні  розміри,  на проведення  

дозвільними  органами експертиз та обстежень або інших наукових і 

технічних оцінок, які є підставою для видачі документів дозвільного 

характеру, затверджується Кабінетом Міністрів України, якщо інше не 

встановлено законом».  

Виглядає доцільним передбачити зарахування коштів, що 

отримані за оформлення дозволів таксі, у місцевий бюджет. 

19 

Для отримання дозволу таксі суб'єкт господарювання або 

його повноважний представник звертається до уповноваженого органу 

із заявою та документами, передбаченими відповідним рішенням 
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уповноваженого органу місцевого самоврядування, які засвідчують 

відповідність автомобіля визначенню автомобіля таксі, його 

відповідність затвердженим на місцевому рівні параметрам 

комфортності автомобіля таксі, та підтверджують відповідність 

тарифікації, калібрування і метрологічну повірку його таксометра. 

20 

Підставами для відмови у видачі дозволу таксі, крім 

зазначених у пункті 5 статті 4
1
 Закону України «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», є: 

У названому пункті вказано: подання неповного пакета 

документів, виявлення недостовірних відомостей, негативний висновок 

за результатами проведених експертиз та обстежень, а також, зазначено, 

що законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі 

документа дозвільного характеру. 
21 

встановлення факту чинності іншого дозволу таксі, 

оформленого на той самий автомобіль; 

22 

наявність у заявника податкової заборгованості, або 

заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску, або 

заборгованості по сплаті за користування мережею стоянок таксі. 

 

23 

Дозвіл таксі підлягає переоформленню у разі виникнення 

фактичних змін у інформації, що повинна у ньому міститись. 

 

24 

Для переоформлення дозволу таксі перевізник на таксі або 

його повноважний представник у 10-ти денний термін з моменту 

виникнення фактичних змін звертається до уповноваженого органу із 

відповідною заявою, у якій зазначаються зміни, та документами, 

передбаченими відповідним порядком. 

 

25 

Переоформлення, а також, оформлення дублікату 

загубленого, викраденого, або пошкодженого дозволу таксі відбувається 

згідно спрощеної процедури, яка встановлюється порядком оформлення 

дозволів таксі і здійснюється за плату, яка складає 50 відсотків вартості 

оформлення нового дозволу таксі. 

Стосовно встановлення розміру плати положенням закону - 

див. примітку до абзацу 18 цієї статті. 

26 

Підставами для анулювання дозволу таксі крім зазначених у 

пункті 7 статті 4
1
 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», є: 

У названому пункті вказано: звернення суб'єкта 

господарювання із  заявою  про  анулювання, припинення юридичної 

особи, або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, 

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, 

недостовірної інформації. а також, зазначено, що законом можуть 

встановлюватися інші підстави для анулювання документа дозвільного 

характеру. 

27 

неподання у встановлений строк заяви на його 

переоформлення у зв'язку із виникненням фактичних змін у інформації, 

що повинна у ньому міститись; 

28 

його пред'явлення під час контролю на вулично-дорожній 

мережі або стоянках таксі водієм незазначеного у ньому транспортного 

засобу; 

 

29 

виявлення факту оформлення двох і більше дозволів таксі на 

один і той самий транспортний засіб, у тому числі – уповноваженими 
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органами міських (селищних) рад різних населених пунктів; 

30 

встановлення під час контролю на вулично-дорожній мережі 

та стоянках таксі двічі протягом року факту експлуатації автомобіля 

таксі з несправностями або невідповідностями його спеціального 

обладнання, з якими експлуатація транспортного засобу або виконання 

перевезень на таксі заборонено, або факту допуску перевізником на 

таксі до виконання перевезень водія, який не є працевлаштований 

відповідно до вимог законодавства; 

 

31 

встановлення двічі протягом року факту допуску 

перевізником на таксі до виконання перевезень водія, який не має 

атестату водія таксі, або такого, стосовно якого інформація про 

вилучення або скасування зазначеного документу була доступна 

перевізнику на таксі протягом не менш 10 діб, але не була ним прийнята 

до уваги;  

 

32 

утворення у перевізника на таксі податкової заборгованості, 

або заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску, або 

заборгованості по сплаті за користування мережею стоянок таксі за 

період два і більше квартали. 

 

33 

У випадку анулювання дозволу таксі він підлягає 

обов’язковому поверненню уповноваженому органу не пізніше 10 

календарних днів з дати його анулювання, а у випадку переоформлення, 

або оформлення дублікату – відповідно до вимог спрощеної процедури. 

 

 

34 

Дозвільним документом, що надає суб’єкту господарювання 

право на опрацювання у зазначеному диспетчерському пункті 

інформації про виклики таксі в межах території, визначеної відповідно 

до абзаців сімдесят другого та сімдесят третього цієї статті, є свідоцтво 

про акредитацію диспетчерського пункту, яке:  

 

35 

має необмежений термін чинності; 

 

36 

оформлюється, переоформлюється, анулюється 

уповноваженим органом відповідної міської (селищної) ради (у містах 

Києві та Севастополі – відповідної державної адміністрації) за наявності  

визначених законодавством підстав та згідно відповідного порядку; 

 

37 

оформлюється окремо на кожний диспетчерський пункт, що 

знаходиться у пристосованому нежитловому приміщенні, яке належить 

заявнику, або ним орендоване на термін не менше одного року; 

 

38 

видається за зверненням суб'єкта господарювання та за 

наявності підтвердження його можливостей і прав на використання у 

приміщенні диспетчерського пункту конкретних ліній та засобів 

дистанційного зв'язку, які не створюють загрози водію та пасажирам 
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автомобіля таксі під час руху транспортного засобу. 

39 

У свідоцтві про акредитацію диспетчерського пункту 

зазначається: 

 

40 

номер свідоцтва, найменування уповноваженого органу, що 

його оформив, дата видачі свідоцтва, адреса розташування 

диспетчерського пункту та акредитовані лінії та засоби дистанційного 

зв'язку, у тому числі, перелік використовуваних радіочастот, номерів 

телефонів, інтернет-засобів тощо; 

 

41 

повне, а також (якщо існує) скорочене найменування, у тому 

числі фірмове найменування (торгова марка), організаційно-правова 

форма, код єдиного державного реєстру підприємств організацій та 

установ, місцезнаходження юридичної особи, якій видано свідоцтво про 

акредитацію диспетчерського пункту; 

 

42 

або прізвище, ім'я, по-батькові та ідентифікаційний номер, а 

також (якщо існує) фірмове найменування (торгова марка) фізичної 

особи-підприємця, якому видано свідоцтво про акредитацію 

диспетчерського пункту. 

 

43 

Розмір плати за оформлення свідоцтва про акредитацію 

диспетчерського пункту встановлюється органом місцевого 

самоврядування, і не може перевищувати п'ять мінімальних заробітних 

плат для міста Києва, трьох мінімальних заробітних плат для обласних 

центрів і міста Севастополя, та однієї мінімальної заробітної плати для 

інших населених пунктів. 

Стосовно встановлення розміру плати положенням закону - 

див. примітку до абзацу 18 цієї статті. 

44 

Для оформлення свідоцтва про акредитацію диспетчерського 

пункту суб’єкт господарювання або його повноважний представник 

звертається до уповноваженого органу із заявою та документами згідно 

із переліком, встановленим відповідним порядком. 

 

45 

Підставами для відмови у видачі свідоцтва про акредитацію 

диспетчерського пункту, крім зазначених у пункті 5 статті 4
1
 Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», є: 

У названому пункті вказано: подання неповного пакета 

документів, виявлення недостовірних відомостей, негативний висновок 

за результатами проведених експертиз та обстежень, а також, зазначено, 

що законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі 

документа дозвільного характеру. 

46 

відсутність належного підтвердження наявності або 

відповідності приміщення диспетчерського пункту, або відсутність у 

цьому приміщенні передбачених цим Законом ліній та засобів 

дистанційного зв'язку;  

 

47 

наявність у заявника податкової заборгованості, або 

заборгованості по сплаті єдиного соціально внеску. 
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48 

Свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту підлягає 

переоформленню у разі виникнення фактичних змін у інформації, що 

повинна у ньому міститись. 

 

49 

Для переоформлення свідоцтва про акредитацію 

диспетчерського пункту суб’єкт господарювання або його повноважний 

представник у 10-ти денний термін з моменту виникнення фактичних 

змін звертається до уповноваженого органу із заявою та документами 

згідно із переліком, встановленим відповідним порядком. 

 

50 

Переоформлення, а також, оформлення дублікату 

загубленого, викраденого, або пошкодженого свідоцтва про 

акредитацію диспетчерського пункту відбувається за спрощеною 

процедурою, яка встановлюється відповідним порядком, та 

здійснюється за плату, яка складає 50 відсотків вартості оформлення 

нового свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту. 

Стосовно встановлення розміру плати положенням закону - 

див. примітку до абзацу 18 цієї статті. 

51 

Підставами для анулювання свідоцтва про акредитацію 

диспетчерського пункту крім зазначених у пункті 7 статті 4
1
 Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», є: 

У названому пункті вказано: звернення суб'єкта 

господарювання із  заявою  про  анулювання, припинення юридичної 

особи, або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, 

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, 

недостовірної інформації. а також, зазначено, що законом можуть 

встановлюватися інші підстави для анулювання документа дозвільного 

характеру. 

52 

неподання суб’єктом господарювання у встановлений строк 

заяви на переоформлення свідоцтва про акредитацію диспетчерського 

пункту у зв'язку із виникненням фактичних змін у інформації, що 

повинна у ньому міститись; 

 

53 

встановлення факту передачі суб'єктом господарювання ліній 

та засобів дистанційного зв'язку, що закріплені за диспетчерським 

пунктом, для використання іншій особі, або факту неможливості 

використання суб'єктом господарювання зазначених у свідоцтві про 

акредитацію диспетчерського пункту ліній та засобів дистанційного 

зв'язку; 

 

54 

встановлення двічі протягом року факту передачі через 

диспетчерський пункт інформації про виклик таксі водію, що керує 

автомобілем, на який не оформлено дозвіл на таксі, або стосовно якого 

інформація про скасування, вилучення чи втрату чинності дозволу на 

таксі була доступна протягом не менше 10 діб, але не була прийнята до 

уваги суб’єктом господарювання, що надає послуги зазначеним 

диспетчерським пунктом; 

 

55 

встановлення двічі протягом року факту передачі через 

диспетчерський пункт інформації про виклик таксі водію, який не має 

атестату водія таксі, або такому, інформація про вилучення або 

скасування атестату якого була доступна протягом не менше 10 діб, але 
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не була прийнята до уваги суб’єктом господарювання, що надає послуги 

зазначеним диспетчерським пунктом; 

56 

встановлення факту використання суб'єктом господарювання 

у диспетчерському пункті найманої праці осіб, які не є працевлаштовані 

згідно вимог законодавства; 

 

57 

утворення у суб'єкта господарювання  податкової 

заборгованості, або заборгованості по сплаті єдиного соціально внеску 

за період два і більше квартали. 

 

58 

Свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту підлягає 

обов’язковому поверненню уповноваженому органу не пізніше 10 

календарних днів з дати його анулювання, а у випадку переоформлення 

– відповідно до вимог спрощеної процедури. 

 

 

59 

Місцевий орган самоврядування зобов'язаний організувати 

прийом документів, що подаються згідно із положеннями цієї статті, 

уповноваженим органом у доступному для вільного входу приміщенні 

не менше трьох раз на тиждень протягом не менше половини робочого 

дня установи. 

 

60 

Про прийняття документів до розгляду відповідальним 

працівником уповноваженого органу складається акт з описом 

прийнятих документів у якому зазначається дата та прізвище 

відповідального працівника. 

 

61 

Акт з описом прийнятих документів вручається заявнику, або 

його повноважному представнику під розписку. 

 

62 

Термін розгляду документів, що подаються для оформлення 

дозволу таксі – десять робочих днів, свідоцтва про акредитацію 

диспетчерського пункту – календарний місяць. 

 

63 

Уповноваженому органу забороняється: 

 

64 

обмежувати можливість оформлення дозвільних документів, 

що передбачені у цій статті, вимогою виключно місцевої реєстрації 

заявника; 

 

65 

вимагати від заявника подання документів, довідок, пояснень, 

проведення оглядів, тощо, які не передбачені відповідним порядком; 

 

66 

перевищувати терміни розгляду поданих документів, за 

виключенням обставин та процедури, що передбачена у статті 7 цього 

Закону для дозволу таксі; 
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67 

відмовляти у оформленні дозвільних документів, що 

передбачені у цій статті, з непередбачених законодавством підстав. 

 

68 

Оформлення дублікатів дозвільних документів, що 

передбачені у цій статті, на заміну пошкоджених, загублених або 

викрадених відбувається за відповідним порядком.  

 

69 

Дозвільні документи, що втратили чинність або анульовані 

відповідно до положень цієї статті, підлягають збереженню 

уповноваженим органом протягом не менше п’яти років від дати їх 

втрати чинності, або анулювання. 

 

70 

Кошти, що отримані за оформлення і переоформлення 

дозвільних документів, що передбачені у цій статті, зараховуються до 

місцевого бюджету та використовуються на витрати, пов'язані з їх 

оформленням, ведення відповідного реєстру та забезпечення 

передбаченого законодавством доступу до нього, діяльність міської 

(селищної) Ради перевізників на таксі, розбудову мереж стоянок таксі та 

інформування громадськості (у тому числі через засоби масової 

інформації та засобами реклами) про вимоги законодавства стосовно 

перевезень на таксі, чинні місцеві тарифні схеми таксі, контакти 

акредитованих диспетчерських пунктів, захист прав споживачів у 

зазначеній сфері, тощо. 

 

Виглядає доцільним передбачити зарахування коштів, що 

отримані за оформлення дозволів таксі, у місцевий бюджет. 

 

71 

Дозвіл на таксі надає право на укладання договору на 

перевезення на таксі в межах міста (селища міського типу), 

уповноважений орган якого оформив відповідний дозвільний документ. 

 

72 

Свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту  надає 

право на опрацювання у диспетчерському пункті інформації про 

потребу у перевезенні на таксі, договір на яке укладатиметься в межах 

міста (селища міського типу), уповноважений орган якого оформив 

відповідний дозвільний документ. 

 

73 

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування 

рішення про доцільність організації перевезень на таксі на території 

міста (селища міського типу), а також у сільській місцевості та за 

межами населених пунктів дозволяється укладання договорів на 

перевезення на таксі та опрацювання інформації про потребу у 

перевезенні на таксі на підставі дозвільних документів, оформлених 

уповноваженими органами будь-яких міст (селищ міського типу) 

відповідної області, а у Автономній Республіці Крим – будь яких міст 

(селищ міського типу) Автономної Республіки Крим. 

 

 

01 

Стаття 6. Міська (селищна) Рада перевізників на таксі 

У якості альтернативи може бути запропоноване створення 

саморегулівної організації учасників ринку перевізників на таксі: 

- по аналогії з саморегулівними організаціями професійних 

Принципово нове і ключове для мінімізації місцевих 

корупційних чинників утворення з представницькими (стосовно 

перевізників на таксі) та організаційно-дорадчими (стосовно органу 

місцевого самоврядування) повноваженнями, яке покликане забезпечити 

збалансованість у регулюванні місцевого ринку перевезень на таксі. 
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учасників фондового ринку, що передбачені ЗУ «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (ст. 48-49), або 

- у випадку ухвалення Закону України «Про саморегулівні 

організації», згідно його положень. 

У пропонованій редакції передбачено статтю, яка визначає 

законні підстави формування та  функціонування такого органу. 

Разом із тим, доречно зазначити, що проект ЗУ про 

саморегулівні організації в Україні перебуває на розгляді у Верховній 

Раді, підтримується Держпідприємництвом та запланований до розгляду 

на осінь 2012 року. 

 

02 

Створення міської (селищної) Ради перевізників на таксі 

ініціюється відповідним органом місцевого самоврядування у термін не 

раніше трьох місяців та не пізніше шести місяців від моменту набуття 

чинності рішення органу місцевого самоврядування про доцільність 

організації перевезень на таксі на території міста або селища міського 

типу. 

Необхідним є обмежити втрати часу на унормування міського 

ринку перевезень на таксі – з одного боку, та блокувати можливе 

бажання утворити зазначений орган в інтересах кількох зацікавлених осіб 

«кулуарно» (до утворення легального ринку перевезень на таксі у 

конкретному місті) – з іншого боку. 

 

03 

Обирати та бути обраними до міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі можуть фізичні особи підприємці та уповноважені 

представники юридичних осіб, які мають законні підстави для 

укладання договорів на перевезення на таксі на відповідній території. 

 

 

04 

Обраними або асоційованими до міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі можуть бути також представники суб'єктів 

господарської діяльності що забезпечують діяльність перевізників на 

таксі, представники органу місцевого самоврядування, територіального 

органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

захист прав споживачів, територіального органу Міністерства 

внутрішніх справ України, що забезпечуює безпеку дорожнього руху в 

Україні, інших державних та наглядових органів. 

 

 

05 

Кількість асоційованих членів міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі не може бути більшою половини її обраних членів. 

 

 

06 

Асоційовані члени міської (селищної) Ради перевізників на 

таксі можуть приймати участь у засіданнях з правом дорадчого голосу. 

 

 

07 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі має визначені 

цим Законом власні представницькі і консультаційно-дорадчі 

повноваження, та організаційно-розпорядчі повноваження, що 

делеговані рішенням органу місцевого самоврядування. 

 

 

08 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі діє на підставі 

цього та інших законів України, актів Кабінету Міністрів України, 

центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній 

Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого 

самоврядування, розпоряджень селищного або міського голови, виданих 

у межах своїх повноважень, та Положення про діяльність міської 
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(селищної) Ради перевізників на таксі. 

 

09 

Основними завданнями міської (селищної) Ради перевізників 

на таксі є: 

 

 

10 

формування місцевих якісно-цінових стандартів перевезень 

на таксі та стандартів діяльності інформаційно-диспетчерських служб 

виклику таксі з врахуванням позиції перевізників на таксі у такому 

формуванні; 

 

 

11 

забезпечення допуску до перевезень на таксі виключно 

відповідних визначеним параметрам комфортності автомобілів та 

професійно підготовлених водіїв таксі; 

 

 

12 

попередня оцінка відповідності диспетчерських пунктів 

інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі та моніторинг їх 

діяльності; 

 

 

13 

забезпечення дотримання прав перевізників на таксі, 

працевлаштованих водіїв таксі, замовників перевезень на таксі, у тому 

числі шляхом попереднього розгляду їх скарг та пропозицій; 

 

 

14 

забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на 

перевезення на таксі при збереженні рівня рентабельності перевезень на 

таксі з врахуванням інвестиційної складової у зазначеній господарській 

діяльності; 

 

 

15 

формування зручної для користувачів перевезень на таксі та 

ефективної для перевізників на таксі мережі стоянок таксі; 

 

 

16 

забезпечення своєчасних розрахунків перевізників на таксі за 

користування мережею стоянок таксі. 

 

 

17 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі обирається 

загальними зборами перевізників на таксі фізичних осіб підприємців, 

або їх уповноважених представників, та уповноважених представників 

перевізників на таксі юридичних осіб шляхом відкритого або за їх 

рішенням таємного голосування. 

 

 

18 

Загальні збори перевізників на таксі вважаються 

правомочними, якщо у них приймають участь фізичні особи підприємці, 

або їх уповноважені представники, та представники юридичних осіб, що 

у загальній кількості володіють більше чим половиною чинних місцевих 

дозволів таксі. 

 

 19 

Кожний учасник загальних зборів має таку кількість голосів, 
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яка дорівнює кількості належних йому та належних фізичним або 

юридичним особам, яких він уповноважений представляти, чинних 

дозволів таксі. 

 

20 

Кількісний та персональний склад міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі визначається загальними зборами перевізників на 

таксі шляхом відкритого або за їх рішенням таємного голосування 

простою більшістю голосів. 

 

 

21 

Організація перших загальних зборів перевізників на таксі 

покладається на виконавчий комітет відповідного органу місцевого 

самоврядування, або Київську та Севастопольську місцеві державні 

адміністрації. 

 

 

22 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі обирається у 

складі голови, заступника голови, секретаря, членів ради.  

 

 

23 

Обраними до складу міської (селищної) Ради перевізників на 

таксі вважаються особи, які одержали більше половини голосів 

учасників загальних зборів перевізників на таксі. 

 

 

24 

Члени міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть 

бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів перевізників 

на таксі, що утворили даний орган. 

 

 

25 

Переобрання міської (селищної) Ради перевізників на таксі, 

відкликання, обрання окремих її членів замість вибулих чи зміна 

кількісного складу Ради перевізників на таксі здійснюється за рішенням 

загальних зборів перевізників на таксі відкритим або за їх рішенням 

таємним голосуванням. 

 

 

26 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі обирається 

терміном на строк повноважень відповідної селищної або міської ради, 

якщо інше не передбачено її рішенням, або Положенням про діяльність 

міської (селищної) Ради перевізників на таксі. 

 

 

27 

Положення про діяльність міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі розробляється на підставі типового положення про 

діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі та 

затверджується загальними зборами перевізників на таксі. 

У законопроекті: «Типове положення про діяльність міської 

(селищної) Ради таксомоторних перевізників», розробляється та 

затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері транспорту. 

 

28 

У положенні про діяльність міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі зазначаються: 

 

 29 

юридична адреса міської (селищної) Ради перевізників на 
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таксі; 

 

30 

основні завдання та напрями діяльності міської (селищної) 

Ради перевізників на таксі; 

 

 

31 

права і обов'язки членів міської (селищної) Ради перевізників 

на таксі; 

 

 

32 

строк повноважень міської (селищної) Ради перевізників на 

таксі та порядок їх дострокового припинення; 

 

 

33 

порядок використання коштів та іншого майна, порядок 

звітності; 

 

 

34 

порядок припинення діяльності міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі; 

 

 

35 

інші питання, пов'язані з діяльністю міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі.  

 

 

36 

Контроль за додержанням міською (селищною) Радою 

перевізників на таксі Положення про діяльність міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі покладається на орган місцевого самоврядування 

та його виконавчий орган, який здійснив її реєстрацію. 

 

 

37 

Легалізація міської (селищної) Ради перевізників на таксі є 

обов'язковою і здійснюється шляхом її реєстрації, після якої міська 

(селищна) Рада перевізників на таксі набуває статусу юридичної особи. 

 

 

38 

Реєстрація міської (селищної) Ради перевізників на таксі 

здійснюється уповноваженим органом виконавчого комітету відповідної 

ради (для міст Києва та Севастополя – відповідної міської державної 

адміністрації), далі –  реєструючий орган. 

 

 

39 

Для реєстрації міської (селищної) Ради перевізників на таксі 

уповноважені загальними зборами перевізників на таксі представники 

подають до реєструючого органу заяву. 

 

 

40 

До заяви про реєстрацію міської (селищної) Ради перевізників 

на таксі додаються: 

 

 

41 

протокол загальних зборів перевізників на таксі з рішенням 

про обрання членів міської (селищної) Ради перевізників на таксі та її 

персональний склад, про затвердження Положення про діяльність 

міської (селищної) Ради перевізників на таксі, про обрання 

уповноважених представників для проведення реєстрації міської 
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(селищної) Ради перевізників на таксі; 

 

42 

Положення про діяльність міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі, затверджене загальними зборами перевізників на 

таксі; 

 

 

43 

персональний склад членів міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року 

народження, місця проживання. 

 

 

44 

Заява про реєстрацію міської (селищної) Ради перевізників на 

таксі розглядається реєструючим органом протягом двох тижнів з дня 

подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону. 

 

 

45 

Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що 

містяться в поданих на реєстрацію документах. 

 

 

46 

За результатами розгляду заяви приймається рішення про 

реєстрацію або відмову в реєстрації. 

 

 

47 

Підставою для відмови у реєстрації є обрання міської 

(селищної) Ради перевізників на таксі з порушенням вимог цього Закону 

або Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

 

 

48 

Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 5-денний 

термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в 

реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами перевізників 

на таксі представників. 

 

 

49 

Рішення про відмову у реєстрації міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі може бути оскаржено у встановленому законом 

порядку до суду. 

 

 

50 

У разі внесення змін до Положення про діяльність міської 

(селищної) Ради перевізників на таксі до реєструючого органу 

подаються: заява, підписана головою міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі, протокол загальних зборів перевізників на таксі  

про затвердження змін до Положення про діяльність міської (селищної) 

Ради перевізників на таксі, текст змін. 

 

 

51 

Міській (селищній) Раді перевізників на таксі під час її 

утворення надаються такі власні повноваження: 

 

 

52 

представляти інтереси перевізників на таксі у відповідній 

місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади та 

державного нагляду; 
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53 

розробляти і звертатись до органу місцевого самоврядування 

із поданням про затвердження: 

 

 
54 

1) місцевої тарифної схеми перевезень на таксі – на підставі 

типової методики розрахунку тарифних схем перевезень на таксі, 

 

 

55 

2) додаткових вимог щодо параметрів комфортності 

автомобіля таксі на місцевому рівні – з врахуванням ступеню соціально-

економічного розвитку міста (селища міського типу), 

 

 
56 

3) додаткових вимог щодо професійного мінімуму водія 
автомобіля таксі на місцевому рівні; 

 

 

57 

4) перспектив розвитку мережі стоянок таксі із урахуванням 

вимог безпеки дорожнього руху та побажань перевізників на таксі і 

власників об'єктів із підвищеним попитом на перевезення на таксі,  

 

 

58 

5) пропозицій щодо удосконалення порядку оформлення 

дозволів на таксі та свідоцтв про акредитацію диспетчерських пунктів, 

 

 

59 

6) пропозицій щодо порядку проведення аукціону з 

визначення вартості оформлення одного дозволу таксі та щодо 

суб’єктів, що уповноважені на проведення такого аукціону; 

 

 

60 

проводити попередній огляд та надавати оцінку відповідності 

автомобілів, що плануються для використання у якості таксі, а також, 

відповідності диспетчерських пунктів; 

 

 

61 

звертатись до органу місцевого самоврядування з 

клопотанням про виділення ділянок вулично-дорожньої мережі або 

прилеглої до неї території для створення нових стоянок таксі; 

 

 

62 

розглядати скарги, зауваження, пропозиції і звернення 

перевізників на таксі, водіїв таксі, замовників перевезень на таксі та 

приймати по них рішення у межах своєї компетенції, або 

перенаправляти їх із долученням власної позиції у органи, в 

компетенцію яких входить вирішення поставлених питань; 

 

 

63 

ініціювати прийняття органом місцевого самоврядування 

рішення про доцільність передбаченого у статті 7 цього Закону 

регулювання кількості автомобілів таксі у місті або селищі міського 

типу шляхом внесення відповідного подання. 

Ініціатива обмеження кількості автомобілів таксі шляхом 

обмеження кількості місцевих дозвільних документів повинна бути 

закріплена виключно за перевізниками на таксі. У іншому випадку 

корупційні ризики є занадто великі. 

 

64 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі набуває власних 

повноважень з дня її реєстрації в порядку, встановленому цим Законом. 

 

 65 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі не може бути 

Мова іде про кошти, що надійдуть від використання мережі 

стоянок таксі та функціонування дозвільної системи у перевезеннях на 
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позбавлена власних повноважень до припинення її діяльності в 

установленому законом порядку. 

таксі, тобто додаткові надходження від утворення міського ринку 

перевезень на таксі, які зараз у бюджеті відсутні. 

Стосовно матеріально-технічних та інших ресурсів – мається 

на увазі передача (виділення) приміщення та оргтехніки для виконання 

обов’язків головою, секретарем, проведення засідань членів ради, а 

також, забезпечення приміщення для проведення загальних зборів 

перевізників на таксі.  

 

66 

Орган місцевого самоврядування передає міській (селищній) 

Раді перевізників на таксі відповідні кошти, а також матеріально-

технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених 

повноважень, здійснює контроль за їх використанням. 

 

67 

Орган місцевого самоврядування може додатково делегувати 

частину своїх повноважень стосовно організації перевезень на таксі 

міській (селищній) Раді перевізників на таксі з одночасною передачею 

їй додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для здійснення цих повноважень та здійснює контроль за їх 

виконанням. 

 

 

68 

Орган місцевого самоврядування може додатково 

уповноважувати міську (селищну) Раду перевізників на таксі проводити 

збір плати за користування мережею стоянок таксі, та її перерахування 

до місцевого бюджету. 

 

 

69 

Орган місцевого самоврядування не може делегувати міській 

(селищній) Раді перевізників на таксі повноваження, віднесені законами 

України до виключної компетенції органу місцевого самоврядування. 

 

 

70 

За умови уповноваження центральними органами виконавчої 

влади відповідно до вимог цього Закону, міська (селищна) Рада 

перевізників на таксі може організовувати тестування та оформлення 

атестатів водія таксі, для чого утворювати власний атестаційний орган, 

або визначати суб'єкта, що проводитиме таку атестацію. 

 

 

71 

За рішенням селищної або міської ради міська (селищна) Рада 

перевізників на таксі може бути позбавлена повноважень, делегованих 

їй цією радою. 

 

 

72 

Фінансовою основою діяльності міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі є: 

 

 

73 

кошти відповідного місцевого бюджету у розмірі визначеної 

органом місцевого самоврядування частини надходжень за 

користування мережею стоянок таксі та плати за оформлення 

дозвільних документів, що оформлюються у відповідності до вимог 

цього Закону, які надаються їй селищною або міською радою для 

виконання її повноважень; 

 

 
74 

добровільні внески фізичних і юридичних осіб; 

 

 
75 

інші надходження, не заборонені законодавством. 
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76 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі самостійно 

використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, на цілі 

та в межах, визначених відповідним органом місцевого самоврядування. 

 

 

77 

Матеріальною основою діяльності міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі є майно, передане їй селищною або міською радою 

в оперативне управління.  

 

 

78 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі для виконання 

своїх повноважень користується майном згідно з його призначенням. 

 

 

79 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі не рідше одного 

разу на рік звітує про свою діяльність на загальних зборах перевізників 

на таксі та подає копію такого звіту у відповідний орган місцевого 

самоврядування. 

 

 

80 

Перевізники на таксі, що провадять діяльність на відповідній 

території, мають право знайомитися з рішеннями міської (селищної) 

Ради перевізників на таксі а також отримувати засвідчені її секретарем 

копії таких рішень. 

 

 

81 

Основною формою роботи міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі є засідання. 

 

 

82 

Засідання міської (селищної) Ради перевізників на таксі 

скликаються її головою або заступником голови в міру необхідності, але 

не рідше одного разу на квартал. 

 

 

83 

Порядок скликання позачергового скликання засідання 

міської (селищної) Ради перевізників на таксі визначається Положенням 

про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі. 

 

 

84 

Засідання міської (селищної) Ради перевізників на таксі є 

правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її загального 

складу.  

 

 

85 

Для забезпечення роботи міська (селищна) Рада перевізників 

на таксі може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в 

порядку, визначеному Положенням про діяльність міської (селищної) 

Ради перевізників на таксі. 

 

 

86 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі з питань, 

віднесених до її повноважень, може приймати рішення організаційно-

розпорядчого характеру.  

 

 87  
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Рішення міської (селищної) Ради перевізників на таксі 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини 

загального її складу. 

 

88 

Рішення міської (селищної) Ради перевізників на таксі, що не 

відповідають чинному законодавству, або прийняті з питань, не 

віднесених до її повноважень, скасовуються рішенням відповідного 

органу місцевого самоврядування. 

 

 

89 

Члени міської (селищної) Ради перевізників на таксі 

виконують свої обов'язки на громадських засадах, якщо інше не 

встановлено Положенням про діяльність міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі. 

 

 

90 

За рішенням загальних зборів перевізників на таксі голова і 

секретар міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть 

працювати у ній на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок 

коштів, переданих міській (селищній) Раді перевізників на таксі. 

 

 

91 

За рішенням загальних зборів перевізників на таксі окремі 

члени міської (селищної) Ради перевізників на таксі, що очолюють її 

постійні комісії та робочі групи, можуть працювати у них на постійній 

основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих міській 

(селищній) Раді перевізників на таксі, якщо таке передбачено 

Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на 

таксі. 

 

 

92 

Голова міської (селищної) Ради перевізників на таксі - особа, 

яка обирається загальними зборами перевізників на таксі, очолює міську 

(селищну) Раду перевізників на таксі та наділена відповідними 

повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій в 

порядку, передбаченому Положенням про діяльність міської (селищної) 

Ради перевізників на таксі. 

 

 
93 

Голова міської (селищної) Ради перевізників на таксі: 

 

 

94 

1) організовує роботу, скликає і проводить засідання цього 

органу; 

 

 

95 

2) організовує виконання рішень міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі; 

 

 

96 

3) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші 

документи міської (селищної) Ради перевізників на таксі; 

 

 97 

4) представляє міську (селищну) Раду перевізників на таксі у 
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відносинах з фізичними і юридичними особами; 

 

98 

5) виконує доручення міської (селищної) Ради перевізників на 

таксі; 

 

 

99 

6) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими 

законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням 

про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.  

 

 

100 

У разі відсутності голови міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі або неможливості виконання ним своїх обов'язків з 

інших причин, його повноваження виконує заступник голови або 

секретар в порядку і межах, передбачених Положенням про діяльність 

міської (селищної) Ради перевізників на таксі.  

 

 
101 

Секретар міської (селищної) Ради перевізників на таксі:  

 

 

102 

1) організовує підготовку засідання міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі та питань, що виносяться на його розгляд; 

 

 
103 

2) забезпечує ведення діловодства; 

 

 

104 

3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних 

підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень міської 

(селищної) Ради перевізників на таксі; 

 

 

105 

4) контролює виконання рішень міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі; 

 

 

106 

5) виконує інші передбачені Положенням про діяльність 

міської (селищної) Ради перевізників на таксі обов'язки.  

 

 

107 

Контроль за фінансовою діяльністю міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі в межах своїх повноважень здійснюють: 

 

 

108 

орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи, що 

здійснили реєстрацію міської (селищної) Ради перевізників на таксі; 

 

 
109 

збори перевізників на таксі; 

 

 
110 

органи державної влади. 

 

 

111 

Повноваження міської (селищної) Ради перевізників на таксі 

можуть бути достроково припинені у разі: 
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112 

невиконання законних рішень селищної або міської ради, її 

виконавчого комітету - за рішенням відповідного органу місцевого 

самоврядування, що ініціював її створення; 

 

 

113 

невиконання рішень зборів перевізників на таксі або 

невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням 

зборів перевізників на таксі; 

 

 

114 

порушення законів України, інших актів законодавства - за 

рішенням суду. 

 

 

115 

Дострокове припинення повноважень міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі тягне за собою припинення діяльності цього 

органу. 

 

 

116 

У разі припинення діяльності міської (селищної)  Ради 

перевізників на таксі фінансові ресурси та майно повертаються 

відповідного органу місцевого самоврядування, що ініціював її 

створення, а рішення про доцільність організації перевезень на таксі на 

території міста селища міського типу вважається автоматично 

скасованим з моменту припинення діяльності міської (селищної)  Ради 

перевізників на таксі. 

 

 

01 

Стаття 7. Регулювання кількості автомобілів таксі органами 

місцевого самоврядування 

 

 

02 

В цілях оптимізації транспортного навантаження на місцеву 

вулично-дорожню мережу і забезпечення рентабельності експлуатації 

автомобілів таксі, з врахуванням кількості місць на мережі стоянок таксі 

і платоспроможного попиту на перевезення на таксі, за надходження 

відповідного подання від міської (селищної)  Ради перевізників на таксі, 

рішенням органу місцевого самоврядування може встановлюватися 

максимальна кількість автомобілів таксі, якими дозволено виконувати 

перевезення на таксі на території відповідного міста (селища міського 

типу). 

Відповідає змісту доручення Президента та  концептуального 

положення про необхідність впорядкування ринків перевезень на таксі на 

місцевому рівні шляхом обмеження неконтрольованого зросту кількості 

автомобілів таксі та відповідає директивам ЄС і європейському досвіду 

регулювання міських таксомоторних ринків. 

 

03 

Міська (селищна) Рада перевізників на таксі не має права 

звертатись із поданням про доцільність обмеження максимальної 

кількості автомобілів таксі протягом першого року з моменту її 

утворення. 

 

 

04 

Орган місцевого самоврядування не має права приймати 

рішення про обмеження максимальної кількості автомобілів таксі за 

відсутності відповідного подання від міської (селищної) Ради 

перевізників на таксі. 

Надання органу місцевого самоврядування права самостійно 

обмежувати кількість автомобілів таксі було б принципово невірним 

рішенням.  Адже корупційні ризики у такому випадку критично великі. 

Разом із тим, очевидно - мерія не експлуатує автомобілі і не обліковує 

попит на послугу таксі, а тому не в стані визначити межу насичення 

ринку, за якою відбувається критична втрата рентабельності перевізника 

на таксі.  05 

Максимальна кількість автомобілів таксі, що встановлена 
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відповідно до другого абзацу цієї статті, не може бути меншою кількості 

автомобілів таксі, на яку оформлено дозволи таксі від моменту набрання 

чинності рішення органу місцевого самоврядування про доцільність 

організації перевезень на таксі до початку календарного кварталу, що 

передує відповідному поданню міської (селищної) Ради перевізників на 

таксі. 

 

06 

У разі прийняття рішення про обмеження максимальної 

кількості автомобілів таксі, оформлення дозволів таксі тим суб’єктам 

господарювання що звертаються за новим документом у зв'язку із 

заміною транспортного засобу, або закінченням терміну чинності 

дозволу таксі, який раніш було оформлено тим же уповноваженим 

органом, або одночасно з двох названих причин, здійснюється по мірі 

подання заяв без обмежень за звичайною процедурою, а дозволи таксі 

оформлюються за встановленою органом місцевого самоврядування у 

відповідності до цього Закону фіксованою вартістю. 

 

 

07 

Інші заяви суб'єктів господарювання на оформлення дозволів 

таксі приймаються, відкладаються у розгляді і накопичуються протягом 

кварталу. 

 

 

08 

У випадку, якщо кількість накопичених заяв менша або 

дорівнює різниці встановленої максимальної кількості автомобілів таксі 

і кількості чинних дозволів таксі, усі заяви протягом 10-ти робочих днів 

після закінчення кварталу розглядаються за звичайною процедурою, а 

дозволи таксі оформлюються за встановленою органом місцевого 

самоврядування у відповідності до цього Закону фіксованою вартістю. 

 

 

09 

У випадку, якщо кількість накопичених заяв більша від 

різниці встановленої максимальної кількості автомобілів таксі і 

кількості чинних дозволів таксі, позитивне рішення стосовно частини 

накопичених заяв приймається на аукціонній основі. 

Конкурс, як спосіб регулювання доступу на таксомоторний 

ринок є неприйнятним механізмом. 

Адже переможцем будь-якого конкурсу завжди буде 

визначений один суб’єкт.  

А міський таксомоторний ринок, на відміну від кільканадцяти 

автобусних маршрутів, є єдиним та неподільним. Тому наслідком 

застосування конкурсного механізму у регулюванні міського таксі стала 

б монополія одного транспортного підприємства на міському ринку 

перевезень на таксі, що є неприйнятним. 

 

  

 

10 

Заяви, стосовно яких за результатами аукціону прийнято 

рішення про можливість оформлення дозволів таксі, розглядаються 

протягом 10-ти робочих днів після закінчення аукціону за звичайною 

процедурою, а дозволи таксі оформлюються за встановленою за 

результатами аукціонних торгів вартістю. 

 

11 

Заяви, стосовно яких за результатами аукціону не прийнято 

рішення про можливість оформлення дозволів таксі, можуть бути 

відкликані, або зберігатись в уповноваженому органі місцевого 

самоврядування до проведення наступного аукціону. 

 

12 

Предметом аукціонних торгів є визначення вартості 

оформлення одного дозволу таксі. 

 
13 

Періодичність проведення аукціону – один раз на квартал. 
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14 

До участі в аукціоні не допускаються суб'єкти 

господарювання, стосовно яких протягом останнього року приймалось 

рішення про скасування чинності дозволу таксі у зв'язку із вчиненням 

порушення законодавства. 

 

15 

Організація, проведення і підведення підсумків аукціону з 

визначення вартості оформлення одного дозволу таксі здійснюються 

уповноваженим на організацію та проведення аукціону органом за 

порядком, що розробляється міською (селищною) Радою перевізників 

на таксі та затверджується органом місцевого самоврядування. 

 
01 

Стаття 8. Особливості державної реєстрації автомобілів таксі 
 

 (Витяг із ст.. 19 ЗУ «Про АТ») 

При державній реєстрації легкових автомобілів у 

реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх призначення згідно 

з документами виробника (легковий, таксі, швидка медична допомога, 

автомобіль інкасації, броньований, обладнаний спеціальними 

світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо).  

 

02 

При державній реєстрації автомобіля таксі у його 

реєстраційний документ вноситься відмітка щодо його спеціалізованого 

призначення «таксі» за умови, що заявником підтверджено 

відповідність автомобіля таксі та його обладнання вимогам цього 

Закону. 

Можливо, доречним було б певне узгоджувальне доповнення у 

статтю 34 «Реєстрація та облік транспортних засобів» Закону України 

«Про дорожній рух», а також, законодавче закріплення на перехідний 

період спрощеної процедури перереєстрації автомобіля, стосовно якого 

власник може документально підтвердити його експлуатацію у якості 

таксі протягом останнього року. Останне – запропоновано у прикінцевих 

положеннях. 

Зареєстровані легкові автомобілі, які обладнуються 

устаткуванням для роботи як таксі і мають ліцензійну картку, 

державній перереєстрації не підлягають 

  

03 

Перереєстрація легкового автомобіля загального призначення 

із внесенням відмітки «таксі» у його реєстраційний документ у випадку 

його дообладнання спеціальним обладнанням та ознаками таксі є 

обов’язковою. 

 
01 

Стаття 9. Вимоги до автомобіля таксі 

 

 
02 

Автомобіль  таксі повинен: 

 

(витяг із ст.20 ЗУ «Про АТ») 

Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також 

їх частини мають відповідати  вимогам, порядок визначення яких 

установлює  Кабінет  Міністрів України 

 

03 

відповідати вимогам до транспортних засобів, що визначені 

законодавством про дорожній рух; 

 

04 

мати у реєстраційному документі відмітку «таксі»; 

 

відсутня 

05 

конструктивно передбачати зчитування інформації про 

пройдену відстань відповідним державному стандарту електронним 

таксометром; 

 

відсутня 

06 

мати кузов закритого типу з кількістю дверей і кількістю 

місць для пасажирів не менше чотирьох, та відокремленим від місць для 

сидіння простором для перевезення багажу; 

 

відсутня 
07 

мати справну систему обігріву та вентиляції салону; 
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відсутня 

08 

бути обладнаним ознаками таксі та спеціальним обладнанням 

таксі; 

 

відсутня 

09 

відповідати затвердженим органом місцевого самоврядування 

параметрам комфортності автомобіля таксі на місцевому рівні. 

 

відсутня 

10 

На зовнішніх поверхнях автомобіля таксі повинна бути 

стаціонарним способом нанесена інформація про номер і термін 

чинності його дозволу таксі та назва або символіка міста (селища 

міського типу), уповноваженим органом якого оформлено зазначений 

дозвіл. 

 

відсутня 

11 

Інша інформація на зовнішніх поверхнях та у салоні 

автомобіля таксі, повинна відповідати переліку та змісту, визначеному у 

Законі України «Про захист прав споживачів», бути представлена у 

формі та нанесена способом, що встановлюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері транспорту. 

 

Технічні вимоги до обладнання, що встановлюється на таксі, 

визначає центральний   орган   виконавчої   влади   з  питань 

автомобільного транспорту.  

 

 

 

відсутня 

01 

Стаття 10. Вимоги до спеціального обладнання таксі. 

 

02 

Електронний таксометр повинен відповідати вимогам 

державного стандарту та затвердженим технічним вимогам, своєчасно 

проходити державну повірку, мати відповідне транспортному засобу 

калібрування, мати тарифікацію, що відповідає чинній місцевій 

тарифній схемі перевезень на таксі,  та бути подвійно захищеним від 

несанкціонованого втручання: механічним та електронним способами.  

 

відсутня 

03 

Технічні вимоги до електронного таксометра, та світлового 

сигналу «зайнятий-вільний» (червоного та зеленого кольору – 

відповідно), а також правила їх експлуатації затверджує спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів. 

Враховано, що повноваження стосовно технічного 

регулювання та споживчої політики у зв’язку із реорганізацією 

центральних органів державного управління передано 

Держспоживінспекції. 

відсутня 

04 

Електронний таксометр може бути наділений функціоналом 

реєстратора розрахункових операцій. 

 

відсутня 

05 

Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій електронного 

таксометра, що наділений функціоналом реєстратора розрахункових 

операцій, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики. 
Узгоджено із пропозиціями, що надіслані ВГО «УТМА» до 

проекту Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про застосування 

РРО…», який розробляється Державною податковою службою 

/додається/. 

відсутня 

06 

Вимоги щодо реалізації функцій автомобільного фіскального 

принтера встановлюються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики. 
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01 

Стаття 11. Контроль технічного стану автомобілів таксі 

 

(Витяг із статті 23 ЗУ «Про АТ») 

Перевірку  технічного  стану  транспортних  засобів  під  час 

обов'язкового технічного контролю транспортних засобів  здійснюють 

суб'єкти  господарювання,  визначені  відповідно до Закону України 

"Про дорожній рух" в порядку,  який встановлює Кабінет Міністрів 

України. 

02 

Перевірку технічного стану автомобілів таксі під час 

обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюють 

суб'єкти господарювання, визначені відповідно до Закону України "Про 

дорожній рух" в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України. 

 

відсутня 

03 

Перевірку технічного стану спеціального обладнання 

автомобілів таксі, у тому числі, контроль тарифікації, калібрування, 

метрологічної відповідності та опломбування їх електронних 

таксометрів – здійснюють в порядку, який встановлює спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів. 

 

У  період   між  обов'язковими технічними   контролями 

відповідність   технічного   стану  транспортних  засобів  вимогам 

законодавства забезпечує перевізник 

04 

У період між обов'язковими технічними контролями 

відповідність технічного стану автомобілів таксі та їх спеціального 

обладнання вимогам законодавства забезпечує перевізник на таксі:  

 

Перевірка технічного стану транспортних      засобів 

автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає 

центральний  орган  виконавчої  влади  з   питань   автомобільного 

транспорту.  

 

05 

не рідше чим раз у півроку – з оглядом або технічним 

обслуговуванням автомобілів таксі та їх спеціального обладнання у 

пристосованих умовах; 

 

06 

перед кожним виїздом на лінію – у межах визначених 

законодавством про дорожній рух обов’язків водіїв механічних 

транспортних засобів; 

 

07 

у процесі виконання перевезень на таксі – у межах 

визначених цим Законом обов'язків водія таксі. 

 

відсутня 

08 

Інформація про проведення перевірки технічного стану з 

оглядом або технічним обслуговуванням автомобіля таксі у 

пристосованих умовах заноситься у сервісну книжку автомобіля таксі та 

підлягає контролю під час його перебування на вулично-дорожній 

мережі загального користування. 

 

відсутня 

09 

Інформація про проведення перевірки технічного стану 

спеціального обладнання автомобіля таксі заноситься у сервісну книжку 

електронного таксометра та підлягає контролю у порядку, який 

встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів. 

 

 

01 

Стаття 12. Вимоги до калібрування, тарифікації електронних 

таксометрів, контроль їх технічного стану 

 

 

Відсутність зазначених вимог та нагляду над їх дотриманням 
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відсутня 

02 

Вимоги до калібрування, тарифікації електронних 

таксометрів, та порядок контролю їх відповідності та технічного стану 

встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів. 

унеможливлює захист прав споживача стосовно достовірності 

вимірювання електронним таксометром відстані поїздки на таксі (за 

умисно порушеного калібрування може відрізнятися від реальної в рази) 

та обчислення її вартості (за умисного використання програмованих 

тарифних параметрів, що не відповідають оголошеним тарифам, вартість 

поїздки – може виявитись необмежено завищеною). 

відсутня 

03 

Роботи з монтажу, калібрування, тарифікації, технічного 

обслуговування та ремонту електронних таксометрів можуть 

виконуватись виключно суб’єктами господарювання, що уповноважені 

виробником таких приладів та акредитовані у територіальному 

представництві органу державного метрологічного нагляду. 

З огляду на зазначене у попередньому абзаці, виконання таких 

робіт виключно уповноваженим та акредитованим суб’єктом 

господарювання – необхідність. 

 
01 

Стаття 13. Вимоги до мережі стоянок таксі 

 

(ст. 28 «Вимоги до автостанцій та зупинок таксі» ЗУ «Про 

АТ») 

Розміщення зупинок та стоянок таксі повинно забезпечувати  

02 

Розміщення стоянок таксі повинно забезпечувати: 

 

зручну пересадку на інші види транспорту 

03 

можливість здійснити найм автомобіля таксі у будь-якому 

місці підвищеного попиту на послугу, а саме: при виході із, станцій 

метрополітену, біля зупинок громадського транспорту, біля 

супермаркетів, ресторанів, готелів, розважальних, спортивних та 

виставкових закладів, тощо; 

 

відсутня 

04 

місткість стоянки, достатню для одночасного паркування на 

ній не менше трьох вільних автомобілів таксі; 

 

зручний і безпечний прохід до них  
05 

зручний і безпечний прохід до них; 

 

пропускну здатність дороги;  
06 

пропускну здатність дороги; 

 

відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху  
07 

відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху. 

 

відсутня 

08 

Стоянки таксі на територіях прилеглих до аеропортів 

(аеровокзалів), морських та річкових портів, залізничних вокзалів та 

автостанцій загально державного та міжнародного значення 

створюються у обов'язковому порядку. Приналежність таких стоянок 

таксі до міської мережі стоянок таксі та засади допуску перевізників на 

таксі до їх використання визначаються відповідними органами 

місцевого самоврядування. 
 

 

01 

Стаття 14. Особливості руху, зупинки та стоянки автомобілів 

таксі 

 

відсутня 
02 

Автомобіль таксі може рухатися по смузі, що виділена для 

руху маршрутних транспортних засобів і позначена відповідними 
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дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, за умови, що інші 

попутні смуги руху є зайняті, і при цьому не створюється перешкод для 

маршрутних транспортних засобів. 

відсутня 

03 

Автомобіль таксі може зупинятися на зупинці маршрутних 

транспортних засобів і ближче 30-ти метрів від неї для посадки/висадки 

пасажирів, за умови, що він не створює перешкод для маршрутних 

транспортних засобів. 

 

відсутня 

04 

Вільний автомобіль таксі може здійснювати безплатну 

зупинку та стоянку у межах платних майданчиків для паркування, за 

умови, якщо такі майданчики знаходяться на території адміністративно-

територіальної одиниці, орган самоврядування якої прийняв рішення 

про доцільність організації перевезень на таксі, але не створив 

відповідну вимогам цього Закону мережу стоянок таксі у термін, 

зазначений у третьому абзаці статті 4 цього Закону. 

 

 
01 

Стаття 15. Договір перевезення на таксі 

 

відсутня 

02 

Договір перевезення на таксі укладається в усній формі, що 

підтверджується увімкненням електронного таксометра у режим 

підрахунку вартості проїзду та світловою індикацією «зайнято» 

червоного кольору у правому верхньому куті лобового скла автомобіля 

таксі.  

 

(Витяг із статті 35 ЗУ «Про АТ») 

Послуги з перевезення на таксі надаються громадянам у 

порядку черги  на  стоянках  таксі  та  на  шляху  прямування,  а також 

на замовлення (звичайне,  термінове,  нічне)  усне,  письмове  чи  за 

телефоном. 

03 

Договір перевезення на таксі може укладатися на стоянках 

таксі, на шляху прямування, а також, за адресою виклику таксі 

дистанційними засобами зв’язку. 

 

 (Витяг із статті 42 ЗУ «Про АТ») 

Договір перевезення пасажирів на  таксі  набирає  чинності  з 

моменту  посадки  пасажира  і діє до моменту його висадки в пункті 

призначення. 

04 

Договір перевезення на таксі діє до моменту проведення 

замовником оплати за проїзд у повному обсязі відповідно до показника 

електронного таксометра та вважається виконаним після видачі йому 

водієм таксі відповідного розрахункового документу. 

 

 

05 

Договір перевезення на таксі також вважається виконаним у 

разі: 

 

відсутня 

06 

не продовження поїздки замовником, що скористався правом 

на зупинку у дорозі і не повернувся до закінчення часу проавансованого 

ним очікування; 

 

відсутня 

07 

припинення раніше укладеного договору у односторонньому 

порядку водієм таксі з передбачених законодавством підстав, або 

замовником перевезення на таксі – за власним бажанням, з внесенням 

плати в обсязі фактичної вартості наданої послуги та видачею 

розрахункового документу. 
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відсутня 

08 

Забороняється надання послуг легкових автомобільних 

перевезень на умовах публічного договору особами, які не відповідають 

вимогам, встановленим цим Законом до перевізників на таксі та водіїв 

автомобілів таксі, або із використанням транспортних засобів, які не 

відповідають вимогам, встановленим цим Законом. 

 

 

01 

Стаття 17. Визначення вартості перевезення на таксі та 

вимоги до розрахункового документу за перевезення на таксі 

 

відсутня 

02 

Вартість перевезення на таксі визначається електронним 

таксометром, що має чинну відмітку про державну повірку, відповідне 

конкретному транспортному засобу калібрування, тарифікацію, яка 

відповідає затвердженій місцевій тарифній схемі таксі, і який є 

опломбований відповідно уповноваженим суб’єктом господарювання. 

 

відсутня 

03 

Міська (селищна) тарифна схема перевезень на таксі 

формується відповідною Радою перевізників на таксі та затверджується 

відповідним органом місцевого самоврядування. 

 

відсутня 

04 

Вимоги до форми та змісту розрахункового документу, яким 

підтверджується факт виконання договору на перевезення на таксі 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної фінансової політики. 

Зміст норми відповідає змісту ст.8 ЗУ «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій…» 

(Витяг із статті 39 ЗУ «Про АТ») 

Документи для юридичної особи, що   здійснює  перевезення 

пасажирів на таксі:  

для автомобільного  перевізника  - ліцензія,  інші документи, 

передбачені законодавством України;  

для водія таксі - посвідчення водія  відповідної категорії, 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, інші 

документи, передбачені законодавством України.  

Документи для фізичної особи, що   здійснює  перевезення 

пасажирів на таксі:  

для автомобільного  перевізника  - ліцензія,  інші документи, 

передбачені законодавством України;  

для водія таксі - посвідчення водія  відповідної категорії, 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, інші 

документи, передбачені законодавством України.  

Документи для автомобільного самозайнятого перевізника:  

     ліцензія, ліцензійна картка,  посвідчення  водія відповідної 

категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна 

книжка. 

01 

Стаття 18. Документи, на підставі яких виконуються 

перевезення на таксі 

 

02 

Водій таксі під час перебування на вулично-дорожній мережі 

загального користування повинен мати при собі та передавати для 

контролю уповноваженим на нагляд над перевізниками на таксі особам: 

 

03 

водійське посвідчення; 

 

04 

реєстраційний документ на транспортний засіб; 

 

05 

чинну медичну довідку; 

 

06 

сервісну книжку автомобіля таксі; 

 

07 

страховий поліс (сертифікат) про укладання договору 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів; 

 

відсутня 
08 

дозвіл таксі; 
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відсутня 09 

атестат водія таксі; 

 

відсутня 10 

сервісну книжку електронного таксометра; 

 

відсутня 

11 

договір про інформаційно диспетчерське обслуговування - у 

разі співпраці з диспетчерським пунктом інформаційно-диспетчерської 

служби виклику таксі; Порядок реєстрації, опломбування та застосування 

реєстраторів розрахункових операцій, передбачає наявність 

реєстраційного посвідчення, що оформлюється Державною податковою 

інспекцією окремо на кожен РРО із зазначенням у ньому назви та адреси 

господарської одиниці, яка використовує конкретний прилад.  

Стосовно другого із названих документа, ним, за умови 

отримання відповідного роз’яснення Державної податкової служби, 

могло б слугувати Свідоцтво платника єдиного податку, якому на 

підставі п.6 ст.9 ЗУ «Про застосування РРО…» дозволено не 

використовувати зазначений прилад.  

відсутня 

12 

передбачений Порядком реєстрації, опломбування та 

застосування реєстраторів розрахункових операцій документ, що надає 

право приймати готівкову оплату за перевезення на таксі, або 

передбачений законодавством документ, що надає право не 

застосовувати реєстратор розрахункових операцій, або завірені 

уповноваженою особою та печаткою перевізника на таксі копії 

зазначених документів. 

 
01 

Стаття 19. Основні права та обов'язки перевізника на таксі 

 

(витяг із статті 30 ЗУ «Про АТ») 

Автомобільний перевізник та автомобільний самозайнятий 

перевізник, які здійснюють  перевезення пасажирів на договірних 

умовах, мають право: 

 

відсутня 

02 

Перевізник на таксі має право:  

 

03 

укладати особисто, або через уповноваженого ним водія, у 

межах території, визначеної відповідно до вимог цього Закону, договір 

на перевезення автомобілем таксі, та виконувати таке перевезення по 

всій території держави; 

 

відсутня 

04 

вимагати у передбачених цим Законом випадках внесення 

авансової плати за перевезення на таксі; 

 

Відсутня 

Відсутня 

(Витяг із статті 42 ЗУ «Про АТ») 

Дія договору перевезення пасажира автомобільним 

транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного  

перевізника  чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо 

пасажир: перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; 

порушує громадський порядок;      пред'являє заборонений  до 

перевезення багаж або багаж,  який за габаритами не відповідає 

встановленим нормам;  порушує інші  вимоги  правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту. 

05 

отримувати відповідно до вимог цього Закону нараховану 

плату за перевезення на таксі безпосередньо при його завершенні; 

 

06 

приймати передбачені цим Законом заходи для забезпечення 

своєчасного та повного розрахунку із замовником перевезення на таксі; 

 

07 

відмовляти в укладанні договору на перевезення на таксі, або 

в односторонньому порядку припиняти раніше укладений договір у 

випадках, передбачених цим Законом. 

 

(витяг із статті 30 ЗУ «Про АТ») 

Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення 

пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:  

відсутня 

08 

Перевізник на таксі зобов'язаний: 

 

09 

здійснювати перевезення пасажирів на таксі з використанням 

транспортних засобів відповідного типу, на які оформлені документи 

згідно із законодавством; 

 

відсутня 10 

компенсувати шкоду, заподіяну з його вини (або вини його 
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водіїв таксі) здоров'ю та майну пасажирів; 

забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства  

про автомобільний транспорт; 

 

11 

дотримуватись та забезпечувати дотримання водіями таксі 

вимог законодавства про перевезення на таксі, про захист прав 

споживачів, про розрахункові операції, про працевлаштування, а також, 

правил дорожнього руху; 

 

забезпечувати контроль  технічного та   санітарного  стану 

автобусів чи таксі перед початком роботи; 

12 

забезпечувати обов'язковий технічний контроль автомобілів 

таксі згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України; 

 

Автомобільний самозайнятий перевізник,    який здійснює 

перевезення пасажирів на договірних умовах … зобов'язаний проходити 

обов'язковий технічний  контроль транспортного засобу в  

установленому  порядку  з  обов'язковою  відміткою  в сервісній  

книжці;  

 

13 

забезпечувати огляд або технічне обслуговування автомобілів 

таксі із занесенням відповідних записів у сервісну книжку автомобіля 

таксі, за наявності відповідних пристосованих умов - самостійно, із 

залученням відповідного суб'єкта господарювання - у протилежному 

випадку, не рідше ніж один раз у півроку (перед початком зимового та 

літнього сезонів); 

 

відсутня 

14 

забезпечувати відповідну тарифікацію і калібрування та 

своєчасну державну повірку електронних таксометрів із занесенням 

належних записів у сервісну книжку електронного таксометра, за 

наявності відповідних уповноважень - самостійно, або із залученням 

уповноваженого суб'єкта господарювання - у протилежному випадку; 

 

забезпечувати проведення щозмінного    передрейсового та 

післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів; 

(витяг із статті 18 ЗУ «Про АТ») 

З метою організації безпечної праці та  ефективного  

контролю за  роботою  водіїв  транспортних засобів автомобільні 

перевізники зобов'язані: ….. здійснювати   організацію  та  контроль  за   

своєчасним проходженням  водіями  медичного   огляду, забезпечувати 

їх санітарно-побутовими  приміщеннями  й  обладнанням. 

 

 (витяг із статті 30 ЗУ «Про АТ») 

 Автомобільний самозайнятий перевізник,    який здійснює 

перевезення пасажирів на договірних умовах … зобов’язаний щорічно 

проходити  медичний огляд з отриманням довідки встановленого 

зразка. 

15 

забезпечувати підтримання санітарного та перевірку 

технічного стану автомобілів таксі перед кожним виїздом на лінію 

безпосередньо їх водіями у межах визначених законодавством про 

дорожній рух обов’язків водіїв механічних транспортних засобів; 

 

16 

допускати до виконання перевезень на таксі виключно таких 

водіїв, що мають чинний атестат водія таксі; 

 

17 

забезпечувати проходження водіями таксі обов'язкового 

медичного огляду з отриманням довідки відповідного зразка у терміни, 

встановлені спільним актом спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я і Міністерства 

внутрішніх справ України; 

 

забезпечувати водіїв необхідною документацією; 

18 

забезпечувати водіїв таксі передбаченою законодавством 

документацією. 

 

 
19 

Перевізнику на таксі заборонено:  

 

відсутня 
20 

порушувати вимоги цього Закону; 

 

відсутня 
21 

допускати виконання перевезень автомобілем таксі, 

експлуатація якого заборонена, або таким, що не відповідає вимогам 
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статті 9 цього Закону, або таким, спеціальне обладнання якого не 

відповідає вимогам другого абзацу статті 10 цього Закону, або таким, 

дозвіл таксі якого скасовано; 

відсутня 

22 

самостійно, або через водія таксі пропонувати укладання або 

укладати договір на перевезення на таксі за межами території, 

визначеної відповідно до вимог цього Закону, 

 

відсутня 

23 

визначати вартість перевезення на таксі за тарифними 

схемами, що не затверджені органом місцевого самоврядування; 

 

відсутня 

24 

використовувати для визначення вартості перевезення на 

таксі непередбачені цим законом методи чи пристрої, а також, 

електронні таксометри, що не відповідають вимогам другого абзацу 

статті 10 цього Закону, або встановлені чи експлуатуються з 

порушенням правил введення в експлуатацію, калібрування, технічного 

обслуговування та ремонту електронного таксометра, або такі, 

ідентифікаційні номери чи налаштування яких не відповідають 

інформації, що зазначена у сервісній книжці електронного таксометра;  

 

відсутня 
25 

допускати до виконання перевезень на таксі водія, який не 

має атестату водія таксі, або такий документ у нього вилучено; 

 

відсутня 

26 

припиняти договір на перевезення на таксі з непередбачених 

законодавством підстав. 

 

 
01 

Стаття 20. Атестація водіїв таксі 

 

 

02 

Атестація водіїв таксі здійснюється за порядком, що 

затверджений спільним актом органів, зазначених у абзацах з 

дев’ятнадцятого по двадцять третій статті 3 цього Закону. 

 

03 

Під час атестації шляхом тестування перевіряються знання 

професійного мінімуму водія таксі. 

 

04 

Водіям, підготовка яких за результатами тестування визнана 

задовільною, згідно встановленої форми оформлюється атестат водія 

таксі. 

 

05 

У атестаті водія таксі зазначається місто (селище міського 

типу) на території якого його власник отримує право укладати договір 

на перевезення на таксі від власного імені, або від імені роботодавця. 

 

 

06 

Атестат водія таксі підлягає вилученню у випадках: 

 

07 

вчинення водієм таксі правопорушення, за яке передбачена 
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відповідальність у вигляді позбавлення права керування транспортними 

засобами; 

(Витяг із ЗУ «Про АТ») 

Стаття 40. Основні права та обов'язки водія автобуса, таксі, 

легкового автомобіля на замовлення, легкового автомобіля при 

перевезенні пасажирів 

08 

вчинення порушення, яке зазначене у відповідному положенні 

цього Закону. 

 

01 

Стаття 21. Права та обов’язки водія таксі 

 

02 

Водій таксі має право: 

 

відсутня 

03 

укладати договір перевезення на таксі із замовником 

перевезення на таксі у межах території, визначеної відповідно до вимог 

цього Закону, та зони чинності атестату водія таксі від власного імені 

(якщо водій таксі є автомобільним самозайнятим перевізником на таксі) 

або як уповноважена особа від імені роботодавця-перевізника на таксі; 

 

відсутня 

04 

уточнювати відповідального за оплату проїзду замовника 

перевезення на таксі у випадку одночасної посадки у автомобіль таксі 

кількох осіб; 

 

відсутня 

05 

виконувати перевезення згідно укладеного договору по всій 

території країни із дотриманням вимог, що встановлені до режиму праці 

та відпочинку водіїв, крім випадку, коли для водія таксі найманого 

працівника інше передбачено правилами внутрішнього трудового 

розпорядку його роботодавця;  

 

Автомобільний перевізник та   автомобільний самозайнятий 

перевізник, які  здійснюють  перевезення  пасажирів на договірних 

умовах, мають право: … відміняти рух транспортних засобів у разі 

виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів; 

06 

припиняти рух автомобіля таксі у випадку виникнення 

ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю його пасажирів або водія 

таксі, або ситуації, яка загрожує пошкодженням автомобіля таксі або 

його спеціального обладнання; 

 

відсутня 

07 

у разі сумніву у платоспроможності замовника, або 

імовірності вчинення ним протиправних дій, обумовлювати укладання 

договору перевезення на таксі внесенням замовником перевезення на 

таксі грошового авансу, або пред'явленням документу, що посвідчує 

його особу, або відмовляти в укладанні договору на перевезення; 

Необхідні підстави для відмови в укладанні договору на 

перевезення у випадку обґрунтованих сумнівів водія таксі у 

платоспроможності замовника, або наявності у водія таксі підстав  

вважати, що замовник умисно планує не розрахуватись за поїздку, або 

має наміри вчинити протиправні дії стосовно водія таксі, або ж 

автомобіля таксі (незаконне заволодіння, пограбування, тощо). 

відсутня 

08 

вимагати відшкодування збитків від осіб, які нанесли 

пошкодження автомобілю таксі, або його обладнанню, або забруднили 

чи засмітили салон або багажник, що унеможливлює його подальшу 

безперервну експлуатацію; 

Мається на увазі забруднення, яке вимагає з’їхати з лінії на 

мийку, або хімчистку салону. 

Водій автобуса при перевезенні пасажирів  автомобільним 

транспортом має право: … не видавати багаж, якщо пасажир не 

пред'явив квитка 

09 

притримувати розміщений у автомобілі таксі багаж та 

обмежувати вихід з нього осіб, які відмовляються відшкодовувати 

зазначені у попередньому абзаці збитки, або відмовляються оплачувати 

проїзд, або відмовляються вносити передбачений правилами перевезень 

на таксі аванс у разі зупинки в дорозі, та приймати заходи для 

Необхідні механізми примусу недобропорядного замовника до 

виконання своїх зобов’язань. Подібне право, а саме – притримувати 

багаж в разі несплати перевезення мають вантажні перевізники. Навіть за 

несплату за проїзд у тролейбусі особа може потрапити у райвідділ. Чим 

перевезення на таксі відрізняється? 
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забезпечення відшкодування та проведення розрахунку за проїзд, у тому 

числі шляхом доставки таких осіб автомобілем таксі за їх рахунок до 

найближчого правоохоронного органу. 

 

Водій таксі  має право відмовляти в наданні послуги 

пасажиру, якщо: 

10 

Водій таксі має право відмовляти замовнику перевезення на 

таксі в укладанні договору перевезення на таксі, якщо: 

З метою забезпечення прав споживача передбачено 

інформаційну табличку у салоні авто, де зазначений час закінчення 

роботи водія. Вимагати від водія перевищення тривалості робочої зміни 

за бажанням клієнта категорично не можна. 

відсутня 

11 

час робочої зміни водія автомобіля таксі буде вичерпано до 

завершення поїздки; 

відсутня 

12 

пункт призначення поїздки замовником чітко не визначено, 

або він знаходиться за межами 50-кілометрової приміської зони; 

Водій таксі повинен мати захист від необґрунтованих 

звинувачень у виборі неналежного маршруту, а також, з огляду на те, що 

таксі – це передусім міське перевезення, покладання на водія 

безумовного обов’язку виконувати міжміські перевезення є 

необґрунтованим. 

відсутня 

12 

перевезення потребує група осіб, поміж яких неможливо 

встановити відповідального за оплату проїзду замовника перевезення на 

таксі; 

кількість осіб, які потребують  обслуговування, перевищує 

кількість місць у легковому автомобілі; 

13 

кількість осіб, які потребують перевезення включно із дітьми 

дошкільного віку, перевищує кількість пасажирських місць у автомобілі 

таксі; 

 

пасажир має явні ознаки сп'яніння; 

14 

перед поїздкою або у її процесі замовник перевезення на таксі 

або одна із осіб що його супроводжують виявляє агресивні наміри, 

ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, або перебуває у одязі 

який має стійкий неприємний запах чи може забруднити салон 

автомобіля, або вимагає надання непередбачених додаткових послуг, 

або не дотримується вимог цього Закону, або порушує громадський 

порядок; 

 

відсутня 

15 

замовник перевезення на таксі не погоджується на внесення 

грошового авансу, або не може чи не бажає посвідчити особу у 

випадках, передбачених цим Законом; 

 

багаж пасажира не може бути вільно розміщений у 

багажнику чи салоні легкового автомобіля або може забруднити чи 

пошкодити його. 

16 

пропонований до перевезення багаж є забороненим до 

перевезення, або має стійкий неприємний запах, або може забруднити 

чи пошкодити салон або багажник, або перешкоджатиме вільному 

закриванню дверей автомобіля таксі або його багажника, або 

обмежуватиме оглядовість з місця водія. 

 

відсутня 

17 

Водій таксі має право до укладання договору перевезення на 

таксі або в процесі його виконання переконатися у наявності у 

замовника перевезення на таксі коштів, які достатні для оплати проїзду. 

Право реалізується шляхом вимоги до замовника пред’явити 

готівку у достатній кількості. 

відсутня 

18 

Водій таксі, що є найманим працівником, має право 

призупинити виконання своїх обов'язків, якщо перевізником на таксі не 

створено умов для безпечної роботи на лінії, дотримання режиму праці 

та відпочинку водіїв, або не забезпечено справний технічний стан 
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автомобіля таксі, або відповідність та працездатність його спеціального 

обладнання. 

Водій таксі зобов'язаний 
19 

Водій таксі зобов'язаний виконувати вимоги:  

 

виконувати правила надання послуг     пасажирського 

автомобільного транспорту і  технічної  експлуатації  легкового 

автомобіля; 

20 

законодавства про дорожній рух,  

 

21 

законодавства про перевезення на таксі,  

 

22 

законодавства про захист прав споживачів,  

 

23 

законодавства про розрахункові операції; 

 

Водій таксі зобов'язаний: 
24 

Водій таксі зобов'язаний: 

 

відсутня 

25 

перед виїздом на лінію перевірити опломбування та 

працездатність спеціального обладнання таксі та слідкувати за його 

належним функціонуванням у процесі виконання перевезень; 

 

здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку черги, а 

також надавати право  позачергового користування таксі згідно із 

законодавством; 

26 

дотримуватись черговості при укладанні договору на 

перевезення під час перебування на стоянці таксі; 

 

відсутня 

27 

надавати переважне право на поїздку особам із малолітніми 

дітьми, та особам похилого віку; 

 

 

28 

за наявності багажу відкривати багажник таксі та надавати 

допомогу у його завантаженні та розвантаженні, приймати заходи для 

непошкодження багажу протягом поїздки; 

 

відчиняти двері таксі,  відкривати багажник та перевіряти їх 

закриття під час посадки пасажирів; 

29 

відчиняти пасажирські двері на вимогу осіб з особливими 

потребами, допомагати їм у здійсненні посадки, висадки, завантаженні і 

розвантаженні багажу; 

 

30 

пересвідчуватись у закритті дверей перед початком та 

впродовж руху таксі; 

 

називати пасажирам розмір оплати  проїзду,   показники 

таксометра на початку і в кінці поїздки  та  роз'яснювати  порядок 

користування таксі; 

31 

переводити електронний таксометр у позицію підрахунку 

вартості проїзду безпосередньо перед початком виконання перевезення 

на таксі, або згідно часу, що вказаний у інформації про виклик таксі; 

 

32 

переводити електронний таксометр у позицію припинення 

підрахунку вартості проїзду по завершені поїздки та ознайомлювати 

замовника перевезення на таксі з її кінцевою вартістю;  
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33 

приймати оплату у відповідності до показника електронного 

таксометра; 

 

34 

роздруковувати та видавати розрахунковий документ; 

 

відсутня 

35 

на вимогу замовника перевезення на таксі повідомляти 

орієнтовну вартість поїздки перед її початком, роз'яснювати вимоги 

законодавства щодо перевезень на таксі та повідомляти особливості 

захисту прав їх споживача; 

 

здійснювати перевезення до пункту призначення за 

визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою 

пасажира. 

36 

за умовчанням обирати найкоротший по відстані маршрут 

руху до пункту призначення, або на вимогу замовника перевезення на 

таксі - прогнозовано найкоротший по часу маршрут, або рухатись за 

вказаним замовником перевезення на таксі маршрутом; 

 

 

37 

під час зупинки у дорозі, що є наслідком несправності 

транспортного засобу, або фізичного стану водія автомобіля таксі, 

зупиняти нарахування оплати за проїзд; 

 

відсутня 

38 

мати при собі документи, що зазначені у статті 18 цього 

Закону, і передавати їх для контролю на вимогу посадової особи органу 

Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку 

дорожнього руху в Україні, або спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів або його 

територіальних органів, а також, надавати можливість контролю 

працездатності та відповідності спеціального обладнання автомобіля 

таксі та оцінки відповідності розміщеної у ньому інформації. 

 

 
39 

Водію автомобіля таксі заборонено: 

 

відсутня 

40 

виїжджати на вулично-шляхову мережу загального 

користування та знаходитись на ній не маючи при собі усіх документів, 

що зазначені у статті 18 цього Закону; 

 

відсутня 

41 

зупинятись чи стояти на стоянці таксі, або виконувати 

перевезення автомобілем таксі, що має несправності, з якими його 

експлуатація є заборонена, або таким, що не відповідає вимогам цього 

Закону, або спеціальне обладнання якого є несправним, або не 

відповідає вимогам цього Закону, або електронний таксометр, що 

встановлений у автомобілі таксі, має ідентифікаційні номери, або 

налаштування, що не відповідають записам у сервісній книжці 

електронного таксометра, або не відповідають автомобілю таксі; 

 

 
42 

під час керування автомобілем таксі користуватися мобільним 

телефоном та будь-якими пристроями для прийому-передачі текстової 
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або візуальної інформації; 

здійснювати перевезення пасажирів, якщо в таксі відсутній 

або не працює таксометр; 

43 

виконувати перевезення пасажирів не перевівши електронний 

таксометр у позицію «зайнято»; 

 

 

44 

використовувати для визначення вартості проїзду не 

відповідний затвердженій органом місцевого самоврядування тарифній 

схемі таксі тарифний блок електронного таксометра; 

 

називати розмір   оплати   за  поїздку,  який  не  відповідає 

показникам таксометра. 

45 

вимагати оплату за проїзд у сумі, що не відповідає 

показникам електронного таксометра, або визначена непередбаченим 

цим Законом способом, або пристроєм; 

 

 

46 

відмовляти замовнику перевезення на таксі у праві 

здійснювати розрахунок банківською картою за наявності у автомобілі 

таксі працездатного банківського терміналу; 

 

відмовляти пасажирам  у  перевезенні,    крім випадків, 

обумовлених цією статтею; 

47 

відмовляти у перевезенні, або припиняти раніше укладений 

договір на перевезення на таксі з непередбачених законодавством 

підстав; 

 

обирати пасажирів за вигідністю напрямків їх прямування; 

48 

визначати переважне право на поїздку за вигідністю напрямку 

прямування; 

 

пропонувати громадянам   поїздку  без  згоди  пасажирів,  які 

знаходяться в таксі; 

49 

пропонувати спільну поїздку сторонній особі без згоди 

замовника перевезення на таксі; 

 

 
50 

під час виконання перевезення на таксі їсти, пити, палити. 

 

відсутня 
01 

Стаття 22. Права та обов'язки замовника перевезення на таксі 

Права та обов’язки інших осіб, які перебувають у автомобілі 

таксі і є просто пасажирами, визначені у ст.18 ЗУ «Про дорожній рух» та 

«Правилах дорожнього руху».  

    
02 

Замовник перевезення на таксі має право на: 

 

03 

найм вільного автомобіля таксі на будь-якій стоянці таксі, на 

шляху прямування або виклик таксі засобами дистанційного зв'язку; 

 

 

04 

інформування до укладання договору на перевезення за 

допомогою візуальної інформації, розміщеної у салоні автомобіля таксі 

та на його поверхнях про чинну місцеву тарифну схему перевезень на 

таксі, особу та контакти перевізника на таксі, особу водія таксі, час 

закінчення робочої зміни водія таксі; 

 

 

05 

безпечну доставку себе та багажу до місця призначення за 

найкоротшим, або ним обраним маршрутом; 

 



47 

 

 

06 

оплатну (згідно показників електронного таксометра) зупинку 

в дорозі тривалістю до 30 хвилин; 

 

 

07 

припинення договору перевезення на таксі у будь-який 

момент за власним бажанням; 

 

 

08 

інформування про орієнтовну вартість перевезення на таксі до 

укладання договору  перевезення на таксі  та фактичне визначення 

вартості перевезення на таксі у відповідності до чинної місцевої 

тарифної схеми перевезень на таксі за допомогою електронного 

таксометра, що відповідає вимогам цього Закону, а також, отримання 

розрахункового документу про оплату за перевезення; 

 

 

09 

відшкодування збитків життю та здоров'ю у випадку 

дорожньо-транспортної пригоди; 

 

 

10 

компенсацію пошкодження або втрати багажу, що 

перевозиться у багажнику автомобіля таксі; 

 

 

11 

оплату за перевезення у автомобілі таксі банківською картою, 

за умови, що автомобіль таксі обладнано банківським терміналом; 

 

 

12 

захист своїх прав згідно із законодавством про захист прав 

споживачів. 

 

 

13 

Замовник перевезення на таксі має право відмовитись від 

оплати послуги перевезення на таксі у випадку, якщо водієм таксі не 

оформлено розрахунковий документ у відповідності до вимог цього 

Закону. 

 

 
14 

Замовник перевезення на таксі зобов'язаний: 

 

 

15 

мати при собі готівку (або банківську карту із залишком 

коштів), що достатня для оплати за поїздку, та на вимогу водія 

автомобіля таксі надавати йому можливість переконатися у наявності 

зазначених коштів; 

Відсутність коштів для оплати проїзду у таксі має визнаватися 

порушенням законодавства про перевезення на таксі та підставою 

притягнення такого «замовника» до адміністративної відповідальності. 

 
16 

вносити плату в розмірі фактичної вартості поїздки та авансу за 

очікування у разі використання права на зупинку в дорозі; 

 

 

17 

оплачувати перевезення на таксі після завершення поїздки у 

повному обсязі, або у розмірі фактично наданих послуг у випадку 

припинення договору перевезення; 

 

 18 

дотримуватись вимог законодавства про дорожній рух, про 
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перевезення на таксі. 

 19 

Замовнику перевезення на таксі заборонено: 

 

 

20 

вимагати зупинки (очікування) автомобіля таксі у місцях, де 

зупинка транспортного засобу створюватиме перешкоди іншим 

учасникам дорожнього руху або є заборонена Правилами дорожнього 

руху; 

 

 
21 

перевозити у автомобілі таксі тварин за виключенням дрібних 

домашніх у клітках або контейнерах; 

 

 

22 

відмовлятись оплачувати перевезення на таксі, якщо його 

вартість визначена у відповідності із вимогами законодавства, та водієм 

таксі оформлено розрахунковий документ у відповідності вимог цього 

Закону; 

 

 23 

порушувати законодавство про перевезення на таксі; 

 

 
24 

відволікати водія автомобіля таксі під час руху будь-яким 

способом; 

 

 

25 

під час перебування у автомобілі таксі їсти, пити, палити, 

голосно прослуховувати радіо або аудіозаписи, кричати, будь-яким 

способом виконувати музичні твори або дозволяти зазначені дії особам, 

що його що слідують разом з ним; 

Зазначені дії несуть загрозу забруднення салону автомобіля 

таксі та загрозу безпеці управління транспортним засобом. 

 
26 

порушувати громадський порядок. 

 

відсутня 

01 

Стаття 23. Посередницька діяльність у сфері легкових 

автомобільних перевезень 

  

 

02 

Особа, яка надає, або має намір надавати інформаційно-

диспетчерські послуги, зобов'язана мати статус суб'єкта 

господарювання, або відокремленого підрозділу такого суб'єкта, 

отримати свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту, та 

виконувати відповідні вимоги. 

 

 

03 

Диспетчерським пунктом є технічно обладнане пристосоване 

нежитлове приміщення, у якому інформаційно-диспетчерська служба 

виклику таксі приймає від замовника інформацію про потребу у 

перевезенні за публічним договором та передає її водію таксі. 

 

 

04 

Викликом таксі є повідомлення про одноразову потребу у 

перевезенні за публічним договором, у якому зазначено місце, дату і час 

подачі автомобіля, та контакти замовника перевезення на таксі. 

 

 
05 

Договір між інформаційно-диспетчерською службою виклику 

таксі та перевізником на таксі, предметом якого є інформування водія 
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таксі конкретним диспетчерським пунктом про виклики таксі, є 

договором на інформаційно-диспетчерське обслуговування водія таксі. 

 
06 

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі має право: 

 

 

07 

укладати із перевізником на таксі договір на інформаційно-

диспетчерське обслуговування водія таксі, що має відповідний атестат 

водія таксі та виконує перевезення автомобілем, на який оформлено 

дозвіл таксі; 

 

 

08 

обумовлювати у договорі на інформаційно-диспетчерське 

обслуговування водія таксі оплату за надані послуги, а також – 

періодичність і спосіб розрахунку; 

 

 

09 

обумовлювати у договорі на інформаційно-диспетчерське 

обслуговування водія таксі штрафні санкції за передачу перевізником на 

таксі або водієм таксі права на отримання інформації про виклики таксі 

сторонній особі, або неповідомлення інформаційно-диспетчерської 

служби виклику таксі про вилучення, втрату чинності або скасування 

дозвільних документів автомобіля таксі або атестату водія таксі; 

 

 

10 

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі 

зобов’язана: 

 

 

11 

обладнати у приміщенні диспетчерського пункту робочі місця 

працівників та укомплектувати їх обладнанням, що забезпечує якісне 

отримання, опрацювання та передачу інформації про виклики таксі, її 

фіксацію, збереження, та здійснення інших передбачених 

законодавством функцій; 

 

 

13 

мати чинне  свідоцтво про акредитацію диспетчерського 

пункту стосовно кожного диспетчерського пункту, який використовує 

для надання інформаційно-диспетчерських послуг; 

 

 

14 

забезпечувати передачу інформації засобами та видами 

зв’язку, які не створюють небезпеки водію та пасажирам під час руху 

транспортного засобу; 

 

 

15 

вести моніторинг чинності дозвільних документів автомобілів 

таксі та водіїв таксі; 

 

 

16 

вести у довільній паперовій або електронній формі журнал 

обліку викликів таксі із зазначенням місця виклику, дати і часу його 

опрацювання, контактів замовника перевезення на таксі, даних водія 

таксі і автомобіля таксі, якими виконувалось перевезення, і зберігати 

таку інформацію протягом не менше одного року; 
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17 

надавати замовнику перевезення на таксі інформацію про 

затверджену органом самоврядування місцеву тарифну схему 

перевезень на таксі та, на його письмовий запит, інформацію про 

перевізника на таксі, що надавав йому послугу перевезення на таксі;  

З огляду на необхідність забезпечення захисту прав споживача 

такий обов’язок ІДС є необхідним. 

 

 

18 

надавати органам, що здійснюють державний нагляд у сфері 

перевезень на таксі, правоохоронним органам, міській (селищній) Раді 

перевізників на таксі, профспілці водіїв автомобілів таксі на їх письмову 

вимогу інформацію, що міститься у журналі обліку викликів таксі, а 

також інформацію щодо суб’єктів, з якими укладено договори на 

інформаційно-диспетчерське обслуговування, та інформацію про 

відповідні транспортні засоби та їх водіїв. 

 

 

19 

Журнал обліку викликів таксі, що ведеться у електронній 

формі, повинен розміщуватися та зберігатись на обладнанні, яке 

фізично розташоване на території України.  

Норма покликана унеможливити приховування даних на 

закордонних серверах. 

 

20 

Інформаційно-диспетчерській службі виклику таксі 

заборонено: 

 

 

21 

опрацьовувати інформацію про виклики таксі у приміщенні, 

на яке не оформлено свідоцтво про акредитацію диспетчерського 

пункту, або на підставі дозвільного документу, що є анульованим; 

 

 

23 

укладати договір на інформаційно-диспетчерське 

обслуговування стосовно водіїв, які не мають атестата водія таксі, та 

автомобілів, на які не оформлено дозвіл на таксі; 

 

 

24 

передавати інформацію про виклик таксі особі, з якою не 

укладено відповідний договір, або водію таксі, який має намір 

виконувати перевезення автомобілем загального призначення, або 

автомобілем таксі, на який не оформлено дозвіл таксі, або дозвільний 

документ якого анульовано; 

 

 

25 

передавати інформацію про виклик таксі водію, який не має 

атестату водія таксі, або атестат водія таксі у нього вилучено; 

 

 

26 

відмовляти замовнику перевезення на таксі, органам що 

здійснюють державний нагляд у сфері легкових автомобільних 

перевезень, правоохоронним органам, місцевій Раді перевізників на 

таксі, профспілці водіїв таксі у поданні на їх письмову вимогу 

інформації, передбаченої законодавством; 

 

 

28 

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі може 

вести облік осіб, які здійснюють недостовірні виклики таксі, або 

порушують законодавство про перевезення на таксі, або громадський 

порядок, використовувати дані такого обліку у своїй діяльності та 

 

 



51 

 

обмінюватись ними із іншими інформаційно-диспетчерськими 

службами виклику таксі, місцевою Радою перевізників на таксі і 

профспілкою водіїв автомобілів таксі. 

 

29 

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі не несе 

відповідальності перед замовниками перевезень на таксі стосовно 

подачі автомобіля таксі та обов'язків перевізника на таксі і водія таксі, а 

також не несе відповідальності перед перевізниками на таксі і водіями 

таксі стосовно достовірності інформації про потребу у перевезеннях на 

таксі та обов'язків замовників таких перевезень. 

 

відсутня 
01 

Стаття 24. Легкові автомобільні перевезення на замовлення 

 

(Витяг із статті 42 ЗУ «Про АТ») 

Договір про обслуговування легковим автомобілем на 

замовлення укладається між   автомобільним   перевізником  і  

замовником  у письмовій формі та вважається укладеним з моменту 

його  підписання сторонами або з моменту домовленості сторін. 

02 

Легкові автомобільні перевезення, які виконуються у формі, 

відмінній від перевезення на таксі, можуть здійснюватись виключно на 

підставі укладання відповідного вимогам законодавства письмового 

договору  перевезення на замовлення між замовником такого 

перевезення та автомобільним перевізником. 

 

 

03 

Обов’язковими положеннями договору перевезення на 

замовлення є: визначення сторін договору, осіб або кола осіб, яких 

належить перевозити, загальної вартості послуг, які належить надати за 

цим договором, способу та терміну розрахунків, порядку врегулювання 

претензій сторін, порядку підтвердження виконання договору у повному 

обсязі. 

 

 

04 

Автомобільному перевізнику що здійснює виключно 

перевезення на замовлення заборонено: 

 

 

05 

розміщувати на транспортному засобі, який ним 

використовується у господарській діяльності, рекламу послуг 

перевезень пасажирів за публічним договором; 

 

(Витяг із статті 35 ЗУ «про АТ») 

Послуги з  перевезення  пасажирів  легковими  автомобілями 

на замовлення можуть надаватися тільки за попередньою домовленістю 

із замовником  послуг  і не можуть надаватися на стоянках таксі та на 

шляху  прямування  автомобіля  громадянам,   з   якими   не   було 

попередньої домовленості про послугу. 

06 

надавати або пропонувати послуги перевезень пасажирів без 

укладання відповідного письмового договору, або на підставі 

недійсного договору, або такого, який укладено з порушенням вимог 

законодавства; 

 

07 

надавати або пропонувати послуги перевезень особам які не 

зазначені у відповідному письмовому договорі, або виходячи із його 

тексту не можуть бути однозначно ідентифіковані; 

 

08 

укладати договір про перевезення на замовлення на шляху 

прямування, або на стоянках таксі. 

 

 
09 

Договір про перевезення на замовлення, сформульований 

таким чином, що унеможливлює чітку ідентифікацію осіб, або кола осіб, 
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яких належить перевозити, є недійсним. 

 

10 

Договір про перевезення на замовлення вважається укладеним 

з моменту його підписання сторонами, діє до повного виконання 

сторонами своїх зобов'язань, та вважається виконаним після підписання 

сторонами відповідного акту. 

 

 

11 

Забороняється надання послуг на замовлення без укладання 

безпосередньо між замовником та виконавцем перевезення письмового 

договору про перевезення на замовлення, що відповідає вимогам цього 

Закону. 

 

 

01 

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про 

перевезення на таксі та перевезення на замовлення 

 

відсутня 1) Відповідальність водія автомобіля загального призначення 

за порушення законодавства про перевезення на таксі та на замовлення. 

Встановлення  факту: 

здійснення водієм легкового автомобіля загального 

призначення послуг перевезення, що відповідають визначенню 

перевезень на таксі; 

обладнання легкового автомобіля загального призначення 

спеціальним обладнанням автомобіля таксі, ознаками таксі, або 

ознаками реклами перевезень на таксі;  

зупинки чи стоянки легкового автомобіля загального 

призначення на стоянці таксі, або ближче 30 метрів від неї (за винятком 

зупинки та стоянки у зоні стоянки для легкових автомобілів, яка 

позначена відповідними дорожніми знаками); 

- тягне накладання на водія автомобіля адміністративного 

штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 

за перший раз протягом року, та у розмірі 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян – за кожний наступний раз протягом року, 

із вилученням та подальшою утилізацією незаконно встановленого  

спеціального обладнання автомобіля таксі, ознак таксі, або ознак 

реклами перевезень на таксі, або у разі технічної неможливості 

вилучення безпосередньо у місці фіксації правопорушення зазначеного 

обладнання або ознак - із забороною експлуатації транспортного засобу 

та вилученням його державних номерних знаків. 

Санкції, передбачені у попередньому абзаці, накладаються 

органами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують 

безпеку дорожнього руху в Україні, відповідно до порядку, 

встановленому Міністерством Внутрішніх Справ України. 

Встановлення факту: 

посадки у легковий автомобіль загального призначення осіб 

на стоянці таксі, або таких, що потребують перевезення на таксі на 

шляху прямування, або здійснили виклик таксі дистанційними засобами 

Незаконна господарська діяльність фізичних осіб, які не мають 

статусу суб’єкта підприємницької діяльності, але пропонують надання 

послуг перевезень легковими автомобілями, виконують такі послуги, або 

ж пропонують, надають або рекламують інформаційно-диспетчерські 

послуги, або рекламують псевдо-працевлаштування із залученням 

приватних транспортних засобів, повинна системно виявлятися та 

припинятися. 

У протилежному випадку, дієвість цього Закону виглядає 

більш чим сумнівною, а самим доступним способом ухиляння і від 

виконання його норм буде залишатися тіньова форма ведення бізнесу – 

без його державної реєстрації взагалі. 
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зв’язку, 

- тягне накладання на водія автомобіля адміністративного 

штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Санкції, передбачені у попередньому абзаці накладаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів та його 

територіальними органами відповідно до порядку, затвердженому 

Центральним органом влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

2) Відповідальність особи, що не є суб’єктом господарювання 

за порушення законодавства про перевезення на таксі та на замовлення. 

Встановлення факту: 

надання особою інформаційно-диспетчерських послуг, 

виконання особою робіт з монтажу, або технічного 

обслуговування, або ремонту, програмування, або опломбування 

електронних таксометрів (за умови, що особа не є працівником суб’єкта 

господарювання, який має право на виконання зазначених робіт),  

розповсюдження особою на листівках, або візитках, або 

інтернет-ресурсах, або через засоби масової інформації рекламної 

інформації про надання інформаційно-диспетчерських послуг особою, 

або суб’єктом, що не має чинного свідоцтва про акредитацію 

диспетчерського пункту, або інформації про потребу у водіях таксі або 

водіях легкових автомобілів загального призначення, яка обумовлена 

залученням до перевезень пасажирів належних цим водіям 

транспортних засобів –  

тягне накладання на таку особу адміністративного штрафу у 

розмірі:  

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у 

м. Києві; 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів – у обласних центрах 

та м. Севастополі; 

двохсот неоподатковуваних мінімумів – у інших населених 

пунктах, 

за перший раз протягом року, та у двократному від 

зазначеного у попередніх трьох абзацах розмірі – за другий і наступні 

протягом року рази. 

Санкції, передбачені у попередніх чотирьох абзацах 

накладаються центральним органом виконавчої влади у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів та його територіальними органами відповідно до порядку, 

затвердженому Центральним органом влади у сфері державного 

контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

 
3) Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

законодавства про перевезення на таксі та на замовлення. 
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(Витяг із статті 60 ЗУ «Про АТ») 

За порушення законодавства про автомобільний транспорт до 

автомобільних перевізників застосовуються санкції за:  

надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без 

оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та  48 

цього  Закону, 

- штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян;  

Експлуатацію легкового автомобіля,  облаштованого як таксі, 

без  наявності  ліцензійної  картки 

-  штраф у  розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян;  

 стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як 

таксі і не має ліцензійної картки, та посадку пасажирів на стоянці таксі  

- штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян;  

     порушення режимів праці та  відпочинку  водіями  

транспортних засобів  

- штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

невиконання перевізниками або їхніми представниками 

приписів органів державного контролю щодо усунення  порушень  

транспортного законодавства 

- штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

При вчиненні  однією  особою  двох  або  більше 

правопорушень фінансове стягнення накладається за кожне 

правопорушення окремо.  

Від імені  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 

автомобільного   транспорту  розглядати  справи  про  стягнення  у 

вигляді штрафів за порушення,  викладені у цій статті, мають право 

посадові  особи  урядового  органу  державного управління з питань 

контролю на автомобільному транспорті. 

 Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення,  

викладені у цій  статті,  та  порядок оскарження і опротестування 

постанови по справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів 

України.  

Кінець витягу 

Встановлення факту: 

надання суб’єктом господарювання послуг перевезень, зміст 

яких відповідає визначенню перевезення на таксі, легковим автомобілем 

загального призначення з порушенням вимог цього Закону; 

експлуатації суб’єктом господарювання легкового автомобіля 

загального призначення, який обладнано спеціальним обладнанням 

автомобіля таксі, ознаками таксі, або ознаками реклами перевезень на 

таксі, 

 тягне накладання адміністративного штрафу на керівника 

суб’єкта господарювання, або фізичну-особу підприємця, якому(якій) 

належить транспортний засіб, у розмірі 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян – за перший раз протягом року, та у розмірі 

200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за кожний 

наступний раз протягом року,  

та накладання санкцій окремо на водія транспортного засобу 

за порушення, що передбачені пунктом  1 цієї статті. 

Санкції, передбачені у попередніх двох абзацах, накладаються 

органами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують 

безпеку дорожнього руху в Україні, відповідно до порядку, 

встановленому Міністерством Внутрішніх Справ України. 

Встановлення факту: 

експлуатації суб’єктом господарювання автомобіля таксі без 

оформлення на такий автомобіль дозволу таксі, або наявності інших 

документів, що передбачені у статті 18 цього Закону, або такого, що не 

пройшов обов’язковий технічний контроль автомобіля, або 

електронного таксометра, має несправності з якими його експлуатація є 

заборонена, сигнальний ліхтар «зайнято-вільно» якого відсутній, 

несправний, або закріплений у непередбаченому цим законом місці, 

електронний таксометр у якому відсутній, або несправний, 

неопломбований, не пройшов обов’язкову державну повірку, або його 

ідентифікаційні номери не відповідають зазначеним у сервісній книжці 

електронного таксометра -  

тягне накладання адміністративного штрафу на керівника 

суб’єкта господарювання, або фізичну-особу підприємця, якому(якій) 

належить транспортний засіб, у розмірі 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян – за перший раз протягом року, та у розмірі 

200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за кожний 

наступний раз протягом року. 

Санкції, передбачені у попередньому абзаці, накладаються 

органами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують 

безпеку дорожнього руху в Україні, відповідно до порядку, 

встановленому Міністерством Внутрішніх Справ України. 

Встановлення факту: 

Надання послуг автомобілем таксі, у якому візуальна 

інформація для споживача є неповна, або відсутня, або сервісна книжка 

електронного таксометра у якому не містить обов’язкових записів, що 

передбачені відповідним порядком, або такі записи не відповідають 

 



55 

 

вимогам, що передбачені відповідним порядком, або такі записи не 

завірені уповноваженою на їх внесення особою, або такі записи внесені 

особою, що не має відповідних уповноважень, або параметри чи 

ідентифікаційні номери електронного таксометра, що встановлений у 

автомобілі, не відповідають записам, занесеним  у сервісну книжку 

електронного таксометра,  

тягне накладання адміністративного штрафу на керівника 

суб’єкта господарювання, або фізичну-особу підприємця, якому(якій) 

належить транспортний засіб, у розмірі 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян – за перший раз протягом року, та у розмірі 

200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за кожний 

наступний раз протягом року. 

та накладання на водія таксі адміністративного штрафу у 

розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за перший 

раз протягом року, у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян – за другий раз протягом року, у розмірі 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та вилученням атестату 

водія таксі на термін один рік – за третій раз протягом року. 

Санкції, передбачені у попередніх двох абзацах накладаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів та його 

територіальними органами відповідно до порядку, затвердженому 

Центральним органом влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

Встановлення факту керування автомобілем таксі водієм, що 

не має атестату водія таксі, або відмовляється його пред’являти,  

– тягне накладання на водія, адміністративного штрафу у 

розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за перший 

раз протягом року, у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян – за кожний наступний раз протягом року. 

Санкції, передбачені у попередньому абзаці, накладаються 

органами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують 

безпеку дорожнього руху в Україні, відповідно до порядку, 

встановленому Міністерством Внутрішніх Справ України. 

Встановлення факту виконання або пропонування 

перевезення осіб легковим автомобілем загального призначення на 

підставі недійсного договору з перевезень на замовлення, або осіб, які 

не входять в коло осіб, що їх належить перевозити згідно такого 

договору, або таких, що виходячи із тексту такого договору не можуть 

бути однозначно ідентифіковані 

– тягне накладання на власника легкового автомобіля 

загального призначення (або керівника юридичної особи, якій належить 

такий автомобіль) адміністративного штрафу: 

у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

– за перший раз протягом року, у розмірі 200 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян – за кожний наступний раз протягом року; 

та накладання на водія легкового автомобіля загального 

призначення адміністративного штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян – за перший раз протягом року, та у розмірі 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за другий раз 

протягом року. 

Санкції, передбачені у попередніх двох абзацах накладаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів та його 

територіальними органами відповідно до порядку, затвердженому 

Центральним органом влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

відсутня 
4) Відповідальність водіїв таксі за невиконання обов’язків 

водія таксі 

 

 

 Встановлення факту вчинення водієм таксі наступних дій: 

укладання договору перевезення на таксі за межами території, 

визначеної відповідно до вимог цього Закону; 

приховування обов’язкової для ознайомлення пасажира 

візуальної інформації; 

не переведення електронного таксометра у позицію «зайнято» 

перед початком обслуговування, або його переведення у позицію 

«вільно» до завершення поїздки; 

використання для визначення вартості поїздки тарифного 

блоку, що не передбачений місцевою тарифною схемою таксі, або не 

відповідає умовам виконання перевезення, або не передбачених 

законодавством пристроїв або методів;  

умисне нарахування оплати за додаткові послуги, які 

фактично не надавались; 

невиконання обов’язку роздруковувати та видавати 

розрахунковий документ; 

використання у транспортному засобі непередбачених його 

конструкцією пристроїв, що можуть впливати на функцію вимірювання 

відстані поїздки електронним таксометром; 

– тягне накладання на водія, таксі адміністративного штрафу 

у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за 

перший раз протягом року, у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян – за другий раз протягом року, у розмірі 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із обов’язковим 

вилученням атестату водія таксі на термін один рік – за третій раз 

протягом року. 

Невиконання інших вимог законодавства про перевезення на 

таксі водієм таксі тягне накладання на нього адміністративного штрафу 

у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Санкції, передбачені пунктом 4 цієї статті, накладаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів та його 

територіальними органами відповідно до порядку, затвердженому 

Центральним органом влади у сфері державного контролю за 
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додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

відсутня 
5) Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

умов допуску  до надання інформаційно-диспетчерських послуг 

 

 

Встановлення факту надання інформаційно-диспетчерських 

послуг суб’єктом господарювання, що не отримав свідоцтво про 

акредитацію диспетчерського пункту, або таке свідоцтво анульоване, 

тягне накладання на керівника такого суб’єкта 

господарювання адміністративного штрафу у розмірі: 

- тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у м. 

Києві; 

- шестисот неоподатковуваних мінімумів – у обласних 

центрах та м. Севастополі; 

- чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів – у інших 

населених пунктах.  

Санкції, передбачені пунктом 5 цієї статті накладаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів та його 

територіальними органами відповідно до порядку, затвердженому 

Центральним органом влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

 

відсутня 
6) Відповідальність інформаційно-диспетчерських служб 

виклику таксі 

 

 

Укладання інформаційно-диспетчерською службою договорів 

про інформаційно-диспетчерське обслуговування з: 

особами або суб’єктами, що не є перевізниками на таксі,  

стосовно легкових автомобілів загального призначення, або 

автомобілів таксі, на які не оформлено дозвіл таксі; 

стосовно водіїв, які не мають атестату водія таксі, або такий 

атестат у них вилучено, або його чинність скасовано; 

або передача інформації про виклик таксі: 

водію, атестат водія таксі у якого вилучено, або такому, що 

керує автомобілем таксі, дозвіл таксі якого анульовано, 

особі, стосовно якої не укладено відповідний договір, 

на адресу, яка знаходиться за межами території, визначеної у 

відповідності до вимог цього Закону, 

або передачі ліній зв’язку, номерного або радіочастотного 

ресурсу для користування сторонньому суб’єкту, 

або використання для надання інформаційно-диспетчерських 

послуг іншого, ніж зазначене у свідоцтві про акредитацію 

диспетчерського пункту, приміщення, 

або розташування журналу обліку викликів таксі, що ведеться 

у електронній формі, на обладнанні, яке фізично розташоване за межами 
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території України, 

- тягне накладання на керівника такого суб’єкта 

господарювання адміністративного штрафу у розмірі: 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у 

м. Києві; 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів – у обласних центрах 

та м. Севастополі; 

двохсот неоподатковуваних мінімумів – у інших населених 

пунктах, 

за перший раз протягом року,  

у двократному від зазначеного у попередніх трьох абзацах 

розмірі – за другий і наступні протягом року рази, та із скасуванням 

чинності свідоцтва про акредитацію відповідного диспетчерського 

пункту – за третій раз протягом року. 

Невиконання інших вимог законодавства про перевезення на 

таксі інформаційно-диспетчерською службою виклику таксі тягне 

накладання на підприємця (керівника юридичної особи) 

адміністративного штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Санкції, передбачені пунктом 6 цієї статті накладаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів та його 

територіальними органами відповідно до порядку, затвердженому 

Центральним органом влади у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

відсутня 7) Відповідальність замовників перевезень на таксі  

 

Відмова оплачувати перевезення на таксі, вартість якого 

визначена у відповідності до вимог законодавства, тягне накладання на 

особу, що відмовилась оплачувати проїзд, адміністративного штрафу у 

п’ятикратному розмірі вартості перевезення, але не менше двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Інше порушення законодавства про перевезення на таксі 

особою, що користувалась перевезенням на таксі, тягне накладання на 

таку особу адміністративного штрафу у розмірі десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Санкції за порушення, передбачені пунктом 7 цієї статті, 

накладаються начальником або заступником начальника районного, 

міського, районного у містах відділу (управління) внутрішніх справ. 

Адміністративні штрафи, що передбачені цим Законом, 

стягуються в установленому законодавством порядку центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та 

інших органів (посадових осіб), та зараховуються до Державного 

бюджету України. 
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 Прикінцеві положення  

 

Протягом шести місяців з дати набрання чинності цим 

Законом перереєстрація транспортних засобів, що обладнані у 

відповідності до вимог цього Закону ознаками таксі та спеціальним 

обладнанням таксі, мають чинну ліцензійну картку і, стосовно яких 

заявник може підтвердити факт їх використання у власній господарській 

діяльності для надання послуг перевезень на таксі протягом останнього 

року, відбувається згідно спрощеного порядку, який встановлюється 

органами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують 

безпеку дорожнього руху в Україні, відповідно до порядку, 

встановленому Міністерством Внутрішніх Справ України. 

У зазначений у попередньому абзаці період розмір плати при 

оформленні реєстраційних документів з відміткою «таксі» за 

спрощеним порядком не може перевищувати вартості спецпродукції.  

 

 

Протягом шести місяців з дати набрання чинності цим 

Законом оформлення дозволів таксі стосовно транспортних засобів, що 

обладнані у відповідності до вимог цього Закону ознаками таксі та 

спеціальним обладнанням таксі, мають чинну ліцензійну картку і, 

стосовно яких заявник може підтвердити факт їх використання у власній 

господарській діяльності для надання послуг перевезень на таксі 

протягом останнього року, відбувається за спрощеною процедурою, яка 

передбачена Порядком оформлення дозволів на таксі, свідоцтв про 

акредитацію інформаційно-диспетчерських служб таксі. 

У зазначений у попередньому абзаці період розмір плати при 

оформленні дозволу таксі за спрощеним порядком не може 

перевищувати 10 відсотків однієї мінімальної заробітної плати. 

 

 

Протягом шести місяців з дати набрання чинності цим 

Законом оформлення свідоцтв про акредитацію диспетчерських пунктів 

відбувається за спрощеною процедурою, яка передбачена Порядком 

оформлення дозволів на таксі, свідоцтв про акредитацію 

диспетчерських пунктів. 

У зазначений у попередньому абзаці період розмір плати при 

оформленні свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту за 

спрощеним порядком не може перевищувати однієї мінімальної 

заробітної плати. 

 

 

Положення цього Закону, які стосуються атестату водія таксі, 

набирають чинності через рік з моменту набрання чинності цим 

Законом. 

 

 

Протягом шести місяців після закінчення терміну, 

зазначеного у попередньому абзаці,  оформлення атестатів водія таксі 

особам, що можуть документально підтвердити стаж роботи водієм 

таксі, або стаж ведення господарської діяльності у якості самозайнятого 

перевізника на таксі протягом останнього року, відбувається без 

тестування і за спрощеною процедурою, яка передбачена Порядком 

атестації водіїв таксі. 

 

 Протягом шести місяців після набрання чинності цим 

Законом адміністративні санкції, що передбачені у статті 25 цього 
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Закону, не застосовуються. 

 

Починаючи від сьомого місяця і до закінчення вісімнадцятого 

місяця від моменту набрання чинності цим Законом, адміністративні 

санкції, що передбачені у статті 25 цього Закону, застосовуються у 

частині, що не стосується покарань за відсутність атестату водія таксі.  

 

 

********************************************************************************************************************************** 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

проектів змін у інші законодавчі акти 

Чинна редакція Пропозиція Примітка 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

*** 

Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню  

*** 

25) надання послуг з перевезення  пасажирів, небезпечних вантажів, багажу 

річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом; 

*** 

*** 

Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню  

*** 

25) надання послуг з перевезення  пасажирів (крім легкових автомобільних 

перевезень), небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, 

автомобільним, залізничним транспортом; 

*** 

 

Закон України «Про Дорожній рух» 

*** 

Розділ III  

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  
*** 

Стаття 16. Основні права та обов'язки водія  

транспортного засобу 

*** 

(частина друга) 

Водій зобов'язаний: 

 

мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових 

транспортних  засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки 

дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

пред'являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на 

транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, страховий 

поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання 

послуг з перевезення пасажирів і вантажів; 

*** 

*** 

Розділ III  

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  
*** 

Стаття 16. Основні права та обов'язки водія  

транспортного засобу 

*** 

(частина друга) 

Водій зобов'язаний:  

 

мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових 

транспортних  засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки 

дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України пред'являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний 

документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, 

чинний страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, та ліцензійну картку на автомобільний транспортний 

засіб у разі надання  послуг  з перевезення небезпечних вантажів або 

пасажирів автобусами; 

*** 

 

 Водій автомобіля таксі зобов'язаний крім документів, 

обов'язкових для водія транспортного засобу загального призначення, 

мати при собі та на вимогу працівників міліції або спеціально 
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уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів або його територіальних  органів передавати для перевірки 

дозвіл таксі та атестат водія таксі, чинну медичну довідку, сервісну 

книжку транспортного засобу, сервісну книжку електронного 

таксометра, та надавати доступ для перевірки тарифікації, калібрування, 

опломбування зазначеного приладу, а також, оцінки відповідності 

візуальної інформації, обов’язкової для ознайомлення споживача. 

 

Водій легкового автомобіля загального призначення, що виконує 

або має намір виконувати перевезення на замовлення, зобов'язаний мати 

при собі та на вимогу зазначених у попередньому абзаці осіб передавати 

для перевірки договір перевезення на замовлення, а також, надавати 

допомогу зазначеним у попередньому абзаці особам у встановленні 

відповідності пасажирів, що ним перевозяться, до предмету зазначеного 

договору. 

Розділ V  

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі 

 

До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, 

конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні  

правил,  нормативів  і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим 

вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а у разі, якщо 

транспортний засіб згідно з цим Законом підлягає обов'язковому технічному 

контролю, пройшов такий контроль. 

*** 

 

Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з 

правим розташуванням керма.  

Розділ V  

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі 

 

До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, 

конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в  Україні  

правил,  нормативів  і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим 

вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а у разі, якщо 

транспортний засіб згідно з цим Законом підлягає обов'язковому технічному 

контролю, пройшов такий контроль. 

*** 

 

Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з 

правим розташуванням керма.  

 

Не допускається участь у дорожньому русі: 

 

легкових автомобілів з ознаками таксі, якщо у їх реєстраційних 

документах відсутня відмітка «таксі»; 

 

легкових автомобілів загального призначення з ознаками таксі, 

або ознаками реклами перевезень на таксі (за публічним договором).  

 

*** 

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних 

засобів, що перебувають в експлуатації 

 

Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, 

у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього 

середовища, має відповідати правилам, нормативам і стандартам, 

затвердженим у встановленому порядку.  

 

Обов'язок щодо забезпечення належного  технічного стану 

транспортних засобів покладається на їх власників або інших осіб, які їх 

експлуатують, згідно з чинним законодавством.  

*** 

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних 

засобів, що перебувають в експлуатації 

 

Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, 

у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього 

середовища, має відповідати правилам, нормативам і стандартам, 

затвердженим у встановленому порядку.  

 

Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану 

транспортних засобів покладається на їх власників або інших осіб, які їх 

експлуатують, згідно з чинним законодавством.  
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Перелік та технічний стан спеціального обладнання таксі 

повинен відповідати вимогам законодавства. 

 

Обов'язок щодо відповідності, належного технічного стану 

спеціального обладнання автомобіля таксі покладається на перевізника 

на таксі, згідно з чинним законодавством.  

*** 

Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів  

 ***  

абзац 2 

Експлуатація транспортних засобів також забороняється в разі: 

 

порушення вимог щодо їх переобладнання; 

 

порушення порядку встановлення і використання спеціальних 

світлових і звукових сигнальних пристроїв; 

 

виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам 

правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення  безпеки дорожнього 

руху, а також  неукомплектованості відповідно до призначення.  

 

- відсутня... 

 

 

 

*** 

Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів  

 ***  

абзац 2 

Експлуатація транспортних засобів також забороняється в разі: 

 

порушення вимог щодо їх переобладнання; 

 

порушення порядку встановлення і використання спеціальних 

світлових і звукових сигнальних пристроїв; 

 

виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам 

правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення  безпеки дорожнього 

руху, а також  неукомплектованості відповідно до призначення; 

 

розміщення або нанесення на легковому автомобілі загального 

призначення ознак таксі, або ознак реклами перевезень на таксі (за 

публічним договором); 

 

 

- відсутній... 

абзац 3 

Експлуатація автомобіля таксі також забороняється в разі його 

невідповідності вимогам до автомобіля таксі, або невідповідності  

встановленого у ньому спеціального обладнання таксі вимогам до такого 

обладнання, що визначені законодавством. 

 

*** 

Розділ Х 

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

*** 

Розділ Х 

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

 

Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства 

внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ 

України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать: 

Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства 

внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ 

України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать: 

 

участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики 

щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та 

інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, 

державних і регіональних програм стосовно забезпечення безпеки дорожнього 

руху та його учасників; 

 

забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль,  у тому  

числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, 

участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики 

щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та 

інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, 

державних і регіональних програм стосовно забезпечення безпеки 

дорожнього руху та його учасників; 

 

забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль,  у тому  

числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, 
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установами, організаціями незалежно від  форм власності законів, правил і 

нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та  обліку  

транспортних  засобів, приймання іспитів для отримання права керування 

транспортними засобами і видача відповідних  документів; 

*** 

установами, організаціями незалежно від  форм власності та фізичними 

особами законів, правил і нормативів у цій сфері, а також у сфері перевезень 

на таксі, здійснення державної реєстрації та  обліку  транспортних  засобів, 

приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і 

видача відповідних  документів; 

*** 

Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України також 

здійснює контроль за  правомірністю експлуатації транспортних засобів на 

вулично-дорожній мережі,  виконанням установлених Кабінетом Міністрів  

України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, 

визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у 

тому числі з  використанням спеціальних транспортних  засобів (коли 

розміщення затриманого  транспортного засобу суттєво перешкоджає 

дорожньому руху), на спеціальні майданчики  чи стоянки для тимчасового 

зберігання,  відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, а 

також  ліцензійну картку  на транспортний засіб. 

Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України також 

здійснює контроль за  правомірністю експлуатації транспортних засобів на 

вулично-дорожній мережі,  виконанням установлених Кабінетом Міністрів  

України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, 

визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у 

тому числі з  використанням спеціальних транспортних  засобів (коли 

розміщення затриманого  транспортного засобу суттєво перешкоджає 

дорожньому руху, або займає частину зупинки маршрутних транспортних 

засобів чи стоянки таксі, або коли легковий автомобіль загального 

призначення  має безпідставно встановлені ознаки таксі, або ознаки 

реклами перевезень на таксі (за публічним договором), на спеціальні 

майданчики  чи стоянки для тимчасового зберігання,  відповідно до закону 

тимчасово вилучає посвідчення водія, а також  ліцензійну картку  на 

транспортний засіб, атестат водія таксі, дозвіл таксі. 

 

Закон України “Про міліцію” 

Розділ  II “ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ” 

 

Стаття 10. Основні обов'язки міліції 

 

Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана: 

*** 

12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього 

руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати 

державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік транспортних засобів та 

систематизацію відомостей про їх власників, приймати іспити на право 

керування транспортними засобами і видавати відповідні документи; 

запобігати забрудненню повітря, водойм... 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Розділ  II “ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ” 

 

Стаття 10. Основні обов'язки міліції 

 

Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана: 

*** 

12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього 

руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати 

державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік транспортних засобів та 

систематизацію відомостей про їх власників, приймати іспити на право 

керування транспортними засобами і видавати відповідні документи; 

запобігати незаконній господарській діяльності у легкових 

автомобільних перевезеннях та здійснювати нагляд над дотриманням 

перевізниками на таксі та іншими легковими автомобільними 

перевізниками вимог законодавства, що стосуються підстав виконання 

таких перевезень на вулично-дорожній мережі загального користування 

та стоянках таксі; запобігати забрудненню повітря, водойм... 

*** 

Залучення органів Державної автомобільної інспекції до 

контролю над фактичними надавачами послуг легкових 

автомобільних перевезень  є ключовим рішенням для 

вирішення завдання впорядкування діяльності на міських 

ринках перевезень на таксі в Україні. 

26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог 

закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних, міських 

рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у 

домашніх умовах... 

 

*** 

26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог 

закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних, міських 

рад  з питань охорони громадського порядку,  торгівлі, перевезень на таксі, 

утримання тварин у домашніх умовах... 

*** 
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32) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог 

закону про заборону грального бізнесу в Україні; 

 

33) звертатися до суду з позовом про застосування фінансових 

санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних  

ігор  на  території України. 

 

- відсутня... 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

32) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог 

закону про заборону грального бізнесу в Україні; 

 

33) звертатися до суду з позовом про застосування фінансових 

санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор  на  

території України; 

 

34) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог 

законодавства про перевезення на таксі на вулично-шляховій мережі 

загального користування та стоянках таксі суб'єктами господарювання і 

водіями транспортних засобів, які здійснюють зазначені перевезення, та 

застосовувати до осіб, що порушують законодавство передбачені 

фінансові санкції. 

*** 

 

Стаття 11. Права міліції 

 

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право: 

*** 

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, 

провадити особистий огляд, огляд  речей, вилучення  речей   і документів, 

застосовувати  інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення; 

 

- відсутня... 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Стаття 11. Права міліції 

 

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право: 

*** 

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, 

провадити особистий огляд, огляд  речей, вилучення  речей   і документів, 

застосовувати  інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення; 

 

7*) складати протоколи про порушення вимог законодавства про 

перевезення на таксі, допущені водіями та легковими перевізниками і 

перевізниками на таксі на вулично-дорожній мережі загального 

користування та стоянках таксі, проводити огляд транспортних засобів, 

які причетні до порушення, вилучати безпідставно встановлені на 

транспортному засобі ознаки таксі та ознаки реклами перевезень на таксі 

(за публічним договором); 

*** 

 

21) 

у тексті абзацу 2 п. 21 

 ... оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення водія та 

реєстраційний документ  на транспортний  засіб і відповідність вантажів, що 

перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса 

обов'язкового  страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а у 

випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний 

засіб;... 

 

21) 

у тексті абзацу 2 п. 21  

... оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення водія та 

реєстраційний документ  на транспортний  засіб і відповідність вантажів, що 

перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса 

обов'язкового  страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а у 

випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний 

засіб, дозволу таксі, медичної довідки, атестату водія таксі, сервісної 

книжки електронного таксометра, сервісної книжки автомобіля таксі;...  

у тексті абзацу 2 п. 21 

... тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний 

засіб; ... 

у тексті абзацу 2 п. 21 

... тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний 

засіб,  дозвіл таксі, атестат водія таксі; ...  
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абзац 3 п. 21 

використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні 

засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та  

фіксування порушень правил дорожнього руху, а у випадках, передбачених 

законом, тимчасово затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи 

стоянки для зберігання  транспортні засоби, експлуатація яких не 

допускається або забороняється законом; 

абзац 3 п. 21 

використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні 

засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та 

фіксування порушень правил дорожнього руху та у межах своїх 

повноважень законодавства про перевезення на таксі на вулично-

дорожній мережі загального користування та стоянках таксі, а у 

випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати і доставляти на 

спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання  транспортні засоби, 

експлуатація яких не допускається або забороняється законом;  

21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: 

 

порушення правил дорожнього руху водіями; 

*** 

- відсутня... 

 

 

21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: 

 

порушення правил дорожнього руху водіями; 

*** 

наявності ознак, що  свідчать про порушення власником або 

водієм транспортного засобу законодавства про перевезення на таксі; 

 

23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені 

або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці 

предмети, речі та документи або  передавати їх за призначенням у 

встановленому порядку; 

- відсутня... 

23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені 

або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати 

ці предмети, речі та документи або  передавати їх за призначенням у 

встановленому порядку;  

 

вилучати та утилізовувати у встановленому порядку незаконно 

розміщені на транспортному засобі загального призначення ознаки таксі, 

ознаки реклами перевезень на таксі (за публічним договором) та 

спеціальне обладнання таксі;  

24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій 

пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого 

віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, 

контроль за додержанням якого віднесено до  компетенції міліції, вимагати 

проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-

господарської діяльності. 

24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, а 

також фізичних осіб  пояснення по фактах порушення законодавства, 

перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки 

по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого  

віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і 

ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності. 

 

Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів 

господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке 

складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ 

України. У направленні на перевірку зазначаються... 

- відсутня... 

 

 

 

*** 

Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів 

господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке 

складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ 

України. У направленні на перевірку зазначаються... 

 

Нагляд над дотриманням вимог законодавства про перевезення 

на таксі на вулично-дорожній мережі загального користування та 

стоянках таксі здійснюється як складова нагляду над учасниками 

дорожнього руху стосовно будь-яких транспортних засобів без 

спеціального направлення на перевірку. 

*** 
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Закон України «Про захист прав споживачів» 

*** 

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію 

 

1. Споживач має право на одержання необхідної,  доступної, 

достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує 

можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути 

надана споживачеві до придбання  ним товару чи замовлення роботи 

(послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. 

 

Інформація про продукцію повинна містити: 

 

1) назву товару, найменування або відтворення  знака для товарів і 

послуг, за якими вони реалізуються;  

*** 

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, 

продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття 

претензій від споживача, а також проводить ремонт і  технічне 

обслуговування. 

 

Інформація про послуги, пов'язані з    концертною, гастрольно-

концертною, конкурсною,   фестивальною діяльністю, повинна  містити ... 

*** 

*** 

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію 

 

1. Споживач має право на одержання необхідної,  доступної, 

достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує 

можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути 

надана споживачеві до придбання  ним товару чи замовлення роботи 

(послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. 

 

Інформація про продукцію повинна містити: 

 

1) назву товару, найменування або відтворення  знака для товарів і 

послуг, за якими вони реалізуються;  

*** 

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, 

продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття 

претензій від споживача, а також проводить ремонт і  технічне 

обслуговування. 

 

Інформація про послуги, пов'язані з    концертною, гастрольно-

концертною, конкурсною,   фестивальною діяльністю, повинна  містити ... 

***  

- відсутні... 

 

Інформація про послугу перевезення на  таксі повинна містити: 

1) назву, поштову адресу перевізника на таксі; 

2) чинну місцеву тарифну схему таксі; 

3) марку та державний номер автомобіля таксі; 

4) серію, номер та термін чинності дозвільного документу таксі, а 

також назву та контактний телефон органу, що видав такий документ; 

5) прізвище, ініціали, фотографію водія таксі; 

6) інформацію про час закінчення робочої зміни водія таксі. 

Інформація про послугу перевезення на таксі повинна 

розміщуватись на зовнішній поверхні автомобіля таксі та у салоні у 

місцях і формі, яка визначається Центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

транспорту. -  

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів 

обслуговування 

*** 

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів 

обслуговування 

***  

 

-відсутня... 

Стаття 17-1. Права споживача у сфері перевезень на таксі 

 

Права споживача у сфері перевезень на таксі визначаються 

законодавством про перевезення на таксі, та законодавством про захист 

прав споживачів.  

*** ***  
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Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

прав споживачів  

 

1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів 

суб'єкти господарювання сфери  торговельного та інших видів 

обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть 

відповідальність за: 

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

прав споживачів 

 

1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів 

суб'єкти господарювання сфери  торговельного та інших видів 

обслуговування, у тому числі ресторанного господарства та перевізники на 

таксі, несуть відповідальність за:  

 

- відсутні... 

*** 

12) Відсутність, невідповідність, недостовірність, або ненадання 

інформації стосовно послуги таксі, із відповідного переліку абзацу статті 

15 цього закону – у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян - за ненадання інформації по кожному пункту окремо. 

13) Нарахування оплати за перевезення на таксі у спосіб, 

відмінний від встановленого законодавством про автомобільний 

транспорт, або із застосуванням невідповідних пристроїв, або 

електронних таксометрів, які не відповідають вимогам законодавства, – 

у розмірі 500 відсотків від нарахованої суми але не менше 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

2. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету. 

Порядок їх стягнення визначається Кабінетом   Міністрів України. 

3. У разі невиконання в добровільному  порядку суб'єктами 

господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 

господарства, визначених у статті 26 цього Закону рішень (постанов) 

спеціально   уповноваженого центрального органу виконавчої   влади у сфері 

захисту прав споживачів, його територіальних органів та їх посадових осіб  

про накладення стягнення примусове виконання таких рішень (постанов) 

здійснюється державною виконавчою  службою  в  порядку, встановленому  

Законом України "Про виконавче провадження". 

 

2. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету. 

Порядок їх стягнення визначається Кабінетом   Міністрів України. 

3. У разі невиконання в добровільному  порядку суб'єктами 

господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 

господарства, а також, перевізниками на таксі визначених у статті 26 цього 

Закону рішень (постанов) спеціально   уповноваженого центрального органу 

виконавчої   влади у сфері захисту прав споживачів, його територіальних 

органів та їх посадових осіб  про накладення стягнення примусове виконання 

таких рішень (постанов) здійснюється державною виконавчою  службою  в  

порядку, встановленому  Законом України "Про виконавче провадження". 

 

Закон України «Про рекламу» 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

 

У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 

значенні:  

*** 

реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території 

підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній 

та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств 

транспорту загального користування і метрополітену;  

 

 

*** 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

 

У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 

значенні:  

*** 

реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території 

підприємств транспорту загального  користування, метрополітену, зовнішній 

та  внутрішній поверхнях споруд підприємств транспорту загального 

користування і метрополітену, зовнішній поверхні будь-яких транспортних 

засобів фізичних та юридичних осіб;  

*** 

 

Розділ II  

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ 

Розділ II  

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ  
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*** 

Стаття 9. Ідентифікація реклами  

*** 

6.  Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване 

найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її 

діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування  особи), час 

роботи, що розміщена на внутрішній поверхні  власного чи наданого у 

користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди 

не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у 

користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається 

рекламою.  

 

 

*** 

*** 

Стаття 9. Ідентифікація реклами  

*** 

6.  Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване 

найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її 

діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування  особи), час 

роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у 

користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди 

не вище першого поверху або на  поверсі,  де знаходиться власне чи надане у 

користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, на 

транспортному засобі, що належить або використовується такою особою 

на законних підставах, не вважається рекламою. 

*** 

7. рекламою послуги перевезення на таксі визнається нанесення або 

закріплення будь-яким способом на автомобільному транспортному 

засобі: ознак таксі, виробів та конструкцій, які імітують ознаки таксі, а 

також, нанесення на автомобіль, вироби чи конструкції, що на ньому 

встановлено, логотипів, номерів телефонів, надписів, символів, або іншої 

інформації, що не можуть бути однозначно ідентифіковані як реклама 

конкретного продукту чи послуги, що є відмінними від перевезення на 

таксі та посередницької діяльності стосовно отримання послуги з 

перевезень на  таксі; 

Стаття 18. Реклама на транспорті  

*** 

4. Забороняється розміщення на транспортних засобах: 

 

реклами, яка повторює чи імітує кольоро-графічні схеми спеціальних 

та оперативних транспортних засобів;  

*** 

 

- відсутній... 

Стаття 18. Реклама на транспорті  

*** 

4. Забороняється розміщення на транспортних засобах: 

 

реклами, яка повторює чи імітує кольоро-графічні схеми, спеціальних 

та оперативних транспортних засобів; 

*** 

доповнити абзац 6 у п.4 ст.18 

Забороняється на легкових автомобільних транспортних засобах 

загального призначення реклама послуг перевезення на таксі; 

***  

Розділ III  

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТОВАРУ 

*** 

 

- відсутня... 

Розділ III  

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТОВАРУ 

*** 

доповнити Розділ ІІІ статтею: 

Стаття 25-2. Реклама працевлаштування на автомобільному 

транспорті 

 

Рекламодавцям заборонено обумовлювати пропозицію 

працевлаштування на автомобільному транспорті залученням до 

виробничої діяльності або надання послуг перевезень особистого майна 

працівника (в тому числі, належного йому транспортного засобу). 

 

Заборонено виробляти та розповсюджувати рекламу, що порушує 

вимоги попереднього абзацу.  

Розділ IV  

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

Розділ IV  

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА  
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ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ 

*** 

Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу  

 

1. Контроль за дотриманням законодавства України про  рекламу 

здійснюють у межах своїх повноважень:  

 

абзац 2 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 

сфері захисту прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами; 

 

абзац 3 

Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства 

про захист економічної конкуренції;  

*** 

 

- відсутній... 

 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ 

*** 

Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу  

 

1. Контроль за дотриманням законодавства України про  рекламу 

здійснюють у межах своїх повноважень:  

 

абзац 2 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади 

у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист 

прав споживачів та його територіальні органи - щодо захисту прав 

споживачів реклами; 

 

абзац 3 

Антимонопольний комітет України – щодо дотримання 

законодавства про захист економічної конкуренції;  

*** 

додати абзац 8  

Державна автомобільна інспекція – стосовно дотримання 

законодавства про рекламу на транспортних засобах під час їх 

перебування на вулично-дорожній мережі загального користування. 

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу  

 

  7. У  разі  неможливості   встановлення   вартості реклами, розповсюдженої  

з порушенням вимог цього Закону, на рекламодавців та розповсюджувачів 

реклами  рішенням  спеціально  уповноваженого центрального органу   

виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів накладається штраф у 

розмірі до  300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

  Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу  

 

  7. У  разі  неможливості   встановлення   вартості реклами, розповсюдженої  

з порушенням вимог цього Закону, на рекламодавців та розповсюджувачів 

реклами  рішенням  спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів та його територіальними 

органами накладається штраф у розмірі до 300  неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.   

Закон України «Про транспорт» 

*** 

Стаття 2. Законодавство про транспорт  

*** 

(абзац 3) 

Особливості застосування Закону України "Про  підприємства  в 

Україні" до підприємств транспорту  визначаються цим Законом і актами 

Кабінету Міністрів України, що видаються на його основі. 

*** 

Стаття 2. Законодавство про транспорт  

*** 

(абзац 3) 

Особливості застосування Господарського кодексу України до  

суб'єктів господарювання галузі транспорту визначаються цим Законом, 

іншими актами законодавства України, і актами Кабінету Міністрів 

України, що видаються на їх основі. 

 

 

 

 

Необхідна заміна, оскільки Закон України "Про  

підприємства  в Україні" втратив чинність на підставі 

Господарського кодексу України  

*** 

Стаття 3. Мета і завдання державного управління в галузі транспорту 

 

Державне управління в галузі транспорту має забезпечувати: 

*** 

(абзац 6) 

захист економічних  інтересів  України  та законних інтересів 

підприємств і організацій транспорту та споживачів транспортних послуг;  

 

*** 

Стаття 3. Мета і завдання державного управління в галузі 

транспорту 

 

Державне управління в галузі транспорту має забезпечувати: 

*** 

(абзац 6) 

захист економічних  інтересів  України  та законних інтересів 

суб'єктів господарювання галузі транспорту та споживачів транспортних 

 

 

 

Тут і надалі у тексті Закону  формулювання “підприємства і 

організації транспорту” пропонується замінити на 

“суб'єкти господарювання галузі транспорту” - у 

відповідності до термінології чинного Господарського 

кодексу України. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=887-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=887-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=887-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=887-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
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*** послуг; 

*** 

(абзац 10) 

ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту; 

 

 

*** 

(абзац 10) 

ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту та 

дозвільну систему стосовно перевезень на таксі та діяльності 

інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі; 

*** 

Формулювання пропонується доповнити з огляду на 

необхідність запровадження місцевої дозвільної системи 

для перевезень на таксі та інформаційно-диспетчерських 

служб виклику таксі. 

Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління в галузі 

транспорту 

 

Державне управління в галузі транспорту   здійснюють центральний 

орган виконавчої влади в галузі транспорту, місцеві Ради народних  депутатів 

та інші спеціально уповноважені на те органи відповідно до їх компетенції.  

 

Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління в галузі 

транспорту 

 

Державне управління в галузі транспорту   здійснюють центральний 

орган виконавчої влади в галузі транспорту, місцеві державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування  та інші спеціально уповноважені на те 

органи відповідно до їх компетенції.   

*** 

Стаття 5. Відносини підприємств транспорту загального 

користування з органами влади і самоврядування 

 

 

Відносини підприємств транспорту загального користування з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування будуються на основі податків, податкових пільг, 

встановлених нормативів та інших економічних засобів відповідно до чинного 

законодавства України. 

*** 

 

Будівництво вокзалів, станцій, портів, пристаней, аеропортів, 

пішохідних мостів, тунелів, пасажирських платформ, метрополітенів, 

придбання пасажирського рухомого складу, утримання і упорядкування 

шляхів сполучення та інших об'єктів, пов'язаних із обслуговуванням 

пасажирів і перевезенням вантажів, здійснюються з використанням коштів 

державного і місцевих бюджетів та підприємств транспорту у порядку, 

встановленому законодавством   України, а також з залученням добровільних 

внесків підприємств і організацій усіх форм власності та громадян.  

 

 

 

 

- відсутня... 

 

 

 

 

 

 

- відсутня... 

*** 

Стаття 5. Відносини суб'єктів господарювання галузі транспорту 

загального користування та таксі з органами влади і самоврядування 

 

Відносини суб'єктів господарювання галузі транспорту  

загального користування та таксі з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування будуються на основі 

податків, податкових пільг, встановлених нормативів та інших економічних 

та регуляторних засобів відповідно до чинного законодавства України. 

*** 

Будівництво вокзалів, станцій, портів, пристаней, аеропортів, 

пішохідних мостів, тунелів, пасажирських платформ, метрополітенів, 

придбання пасажирського рухомого складу транспорту загального 

користування, утримання і упорядкування шляхів сполучення та інших 

об'єктів, пов'язаних із обслуговуванням пасажирів транспортом загального 

користування і перевезенням вантажів, здійснюються з використанням 

коштів державного і місцевих бюджетів та суб'єктів господарювання галузі 

транспорту у порядку, встановленому   законодавством  України, а також з 

залученням добровільних внесків суб'єктів господарювання і організацій  

усіх форм власності та громадян. 

 

Створення, утримання і упорядкування мереж стоянок таксі 

здійснюються з використанням коштів місцевих бюджетів, перевізників 

на таксі та міських (селищних) Рад перевізників на таксі у порядку, 

встановленому законодавством. 

 

Створення та функціонування інформаційно-диспетчерських 

служб виклику таксі відбувається в порядку, встановленому 

законодавством. 

 

Стаття 6. Основи господарської діяльності підприємств транспорту 

 

Стаття 6. Основи господарської діяльності суб'єктів 

господарювання галузі транспорту  
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Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших 

транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються 

залізницями, пароплавствами, портами (пристанями), автомобільними, 

авіаційними, дорожніми підприємствами та організаціями, якщо це 

передбачено їх статутами. 

 

 

 

 

 - відсутня... 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Транспортне експедирування здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 

- відсутня... 

 

 

 

*** 

 

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших 

послуг у сфері транспорту, експлуатація і ремонт шляхів сполучення 

здійснюються залізницями, пароплавствами, портами (пристанями), 

автомобільними, авіаційними, дорожніми суб'єктами господарювання 

юридичними особами, якщо це передбачено їх статутами, та за умови 

оформлення ними передбачених законодавством ліцензій або інших 

дозвільних документів. 

 

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та надання інших 

послуг у сфері транспорту фізичними особами підприємцями 

здійснюється за умови реєстрації ними наміру проводити відповідну 

господарську діяльність, та за умови оформлення ними передбачених 

законодавством ліцензій або інших дозвільних документів. 

*** 

Транспортне експедирування здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 

Перевезення на таксі та діяльність інформаційно-диспетчерських 

служб виклику таксі здійснюється відповідно до законодавства. 

 

*** 

 - відсутня... 

 

Плата за користування мережею стоянок таксі встановлюється 

та стягується у відповідності до законодавства.  

Стаття 8. Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту 

 

Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту 

запроваджується з метою: 

 

забезпечення безпеки і надійності роботи транспорту; 

 

обмеження монополізму та розвитку конкуренції; 

 

створення рівних умов для розвитку господарської діяльності 

підприємств транспорту. 

 

Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту 

видаються відповідно до законодавства. 

 

Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб 

видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право на 

надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу автомобільним 

транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії.   

 

Стаття 8. Ліцензування та дозвільна система окремих видів 

діяльності в галузі транспорту 

 

Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту 

запроваджується з метою: 

 

забезпечення безпеки і надійності роботи транспорту; 

 

обмеження монополізму та розвитку конкуренції; 

 

створення рівних умов для розвитку господарської діяльності 

підприємств транспорту. 

 

Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту 

видаються відповідно до законодавства. 

 

Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб 

видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право  

зазначеного суб'єкта господарювання на надання послуг з перевезення 

пасажирів, вантажів, багажу вказаним автомобільним транспортним засобом 

на підставі отриманої ліцензії.  



72 

 

 

 - відсутня... 

Дозвільна система стосовно перевезень на таксі та діяльності 

інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі запроваджується 

відповідно законодавства. 

*** 

 

Цивільний Кодекс України 

Глава 52. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ  

Стаття 633. Публічний договір  

 

1. Публічним є договір,  в якому одна сторона  -  підприємець взяла  

на  себе обов'язок  здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання 

послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення 

транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, 

банківське обслуговування тощо).  

Стаття 633. Публічний договір  

 

1. Публічним є договір,  в якому одна сторона  -  підприємець взяла  

на  себе  обов'язок здійснювати продаж товарів,  виконання робіт або надання 

послуг кожному, до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення 

транспортом загального користування, перевезення на таксі, послуги 

зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).  

 

 

 

 

 

 

 Доцільно додати перевезення на таксі як яскравий приклад 

послуги, що надається за публічним договором. 

 Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу 

 

1. За договором перевезення пасажира одна   сторона (перевізник) 

зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту  призначення, а 

в разі здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення та 

видати його особі, яка має право на одержання  багажу, а пасажир 

зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі  здавання багажу 

- також за його провезення.  

 

2. Укладення договору перевезення пасажира та багажу 

підтверджується видачею відповідно квитка та багажної квитанції, форми 

яких встановлюються відповідно до транспортних кодексів (статутів).  

Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу 

 

1. За договором перевезення пасажира (крім перевезення на таксі) 

одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) 

до пункту призначення, а в разі здавання багажу - також доставити багаж до 

пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання 

багажу, а пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у 

разі здавання багажу - також за його провезення. 

 

2. Укладення  договору перевезення пасажира та багажу (крім 

перевезення на таксі) підтверджується видачею відповідно квитка та 

багажної квитанції, форми  яких встановлюються відповідно до  

транспортних кодексів (статутів). 

 

 

Доцільно відокремити перевезення на таксі від 

інших видів перевезень пасажирів та їх багажу, де 

передбачені квитки та багажні квитанції у якості 

підтвердження факту укладання договору перевезення та 

внесення провізної плати.  

 

 

 

 

 

- відсутня... 

3. За договором перевезення на таксі одна сторона (перевізник на 

таксі) зобов'язується перевезти у індивідуальному порядку другу сторону 

(замовника перевезення на таксі), осіб що слідують разом з нею, та їх 

багаж до узгодженого між сторонами пункту призначення. 

 

- відсутня... 

4. Укладення договору перевезення на таксі відбувається шляхом 

усної домовленості між замовником перевезення на таксі та 

перевізником на таксі (або його уповноваженим представником - водієм 

таксі), підтверджується увімкненням таксометра у режим підрахунку 

вартості проїзду, а виконання договору підтверджується видачею 

замовнику розрахункового документу.  

 

Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування 

 

1. Перевезення, що здійснюється юридичною особою, вважається 

перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших 

нормативно-правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що 

Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування та 

перевезення на таксі 

 

1. Перевезення, що здійснюється суб'єктом господарювання, 

вважається перевезенням транспортом загального користування, якщо із 
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вона має здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за 

зверненням будь-якої особи. 

 

2. Договір перевезення транспортом загального користування є 

публічним договором.  

закону, інших нормативно-правових актів або ліцензії,  випливає, що він має 

здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за зверненням 

будь-якої особи. 

 

2. Договір  перевезення транспортом загального користування та 

договір перевезення на таксі є публічними договорами. 

 

 

4. Перевізник має право притримати переданий йому  для перевезення 

вантаж для забезпечення внесення  провізної плати та інших платежів, якщо 

інше не встановлено законом, іншими нормативно-правовими актами або не 

випливає із суті зобов'язання.  

 

- відсутня... 

4. Перевізник має право притримати переданий йому  для перевезення вантаж 

для забезпечення внесення  провізної плати та інших платежів, якщо інше не 

встановлено законом, іншими нормативно-правовими актами або не випливає 

із суті зобов'язання. 

 

Перевізник на таксі (його уповноважений представник – водій таксі) для 

забезпечення внесення  провізної плати та інших платежів за надані 

послуги має право  притримати розміщений у автомобілі таксі багаж, або 

застосувати інші передбачені транспортним законодавством дії. 

 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі 

 

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення: 

*** 

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що 

створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на 

відповідній території в межах села, селища, міста; 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі 

 

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення: 

*** 

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що 

створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на 

відповідній території в межах села, селища, міста; 

 

- відсутня... 

органи самоорганізації суб'єктів господарювання - органи, що 

можуть у визначених законодавством випадках за відповідного рішення 

органу місцевого самоврядування створюватись суб'єктами 

господарювання, які здійснюють обслуговування населення на території 

селища або міста; 

 

*** 

Стаття 14. Органи самоорганізації населення 

 

1. Сільські, селищні, міські, районні в  місті (у разі їх створення) ради 

можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 

квартальні та інші  органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 

власної компетенції, фінансів, майна. 

 

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 

самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом. 

*** 

Стаття 14. Органи самоорганізації населення 

 

1. Сільські, селищні, міські, районні в  місті (у разі їх створення) ради 

можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 

квартальні та інші  органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 

власної компетенції, фінансів, майна. 

 

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 

самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом. 

 

- відсутня... 

Стаття 14-1. Органи самоорганізації суб'єктів господарювання 

 

1. Селищні та міські ради у визначених законодавством випадках 

можуть ініціювати створення органів самоорганізації суб'єктів 
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господарювання і наділяти їх передбаченими законодавством 

повноваженнями. 

 

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 

самоорганізації суб'єктів господарювання визначаються законодавством.  

*** 

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи 

місцевого самоврядування 

*** 

8. Сільська, селищна, міська, районна в  місті (у разі її створення) 

рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації 

населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та 

інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль 

за їх виконанням. 

*** 

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи 

місцевого самоврядування 

*** 

8. Сільська, селищна, міська, районна в  місті (у разі її створення) 

рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації 

населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та 

інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль 

за їх виконанням. 

 

- відсутня... 8-1. Селищна та міська ради можуть наділяти передбаченими 

законодавством повноваженнями органи самоорганізації суб'єктів 

господарювання, які створено у відповідності до вимог законодавства, 

передавати їм матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для 

здійснення цих повноважень, та здійснювати контроль за їх виконанням. 

 

*** 

Стаття 18.  Відносини  органів  місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад 

 

 

*** 

Стаття 18.  Відносини  органів  місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад 

 

 

 

2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх 

вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, надають 

відповідну інформацію. 

2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх 

вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, а також, органи 

самоорганізації суб'єктів господарювання, які створено у відповідності до 

вимог законодавства, надають відповідну інформацію. 

 

3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо 

перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в 

установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з   

питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.  

3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо 

перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в 

установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а 

також, органів самоорганізації суб'єктів господарювання, які створено у 

відповідності до вимог законодавства, з питань здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої влади.  

 

*** 

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад 

*** 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 

 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської 

ради вирішуються такі питання: 

*** 

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад 

*** 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 

 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської 

ради вирішуються такі питання: 
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*** 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 

окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 

також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення; 

*** 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 

окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 

також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення; 

- відсутня... 20-1) прийняття рішень про доцільність організації перевезень на таксі;   

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад 

*** 

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

*** 

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, 

тарифів  на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, 

централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються 

національною   комісією, що здійснює державне регулювання  у сфері 

комунальних  послуг), транспортні та інші послуги; 

*** 

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння 

місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством; 

 

 

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для 

паркування транспортних засобів; 

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад 

*** 

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

*** 

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, 

тарифів  на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, 

централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються 

національною   комісією, що здійснює державне регулювання  у сфері 

комунальних  послуг), транспортні та інші послуги;  

*** 

7) укладення з юридичними і фізичними особами, а також, органами 

самоорганізації суб'єктів господарювання, що створені у відповідності до 

вимог законодавства, договорів на справляння місцевих зборів, 

обов'язковість укладення яких установлена законодавством; 

 

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для 

паркування транспортних засобів; 

 

*** 

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв'язку 

 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

*** 

б) делеговані повноваження: 

*** 

2) здійснення  відповідно до законодавства контролю за належною 

експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами 

житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 

побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, 

використанням та утриманням  інших об'єктів нерухомого  майна  усіх  форм  

власності,  за належними, безпечними і  здоровими  умовами праці  на  цих  

підприємствах  і об'єктах; прийняття  рішень про скасування даного ними 

дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів 

з охорони праці,   екологічних,  санітарних  правил, інших  вимог 

законодавства; 

*** 

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв'язку 

 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

*** 

б) делеговані повноваження: 

*** 

2) здійснення  відповідно до законодавства контролю за належною 

експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами 

житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 

побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, 

використанням та утриманням  інших об'єктів нерухомого  майна  усіх  форм  

власності,  за належними, безпечними і  здоровими  умовами праці  на  цих  

підприємствах  і об'єктах; прийняття  рішень про скасування даного ними 

дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових 

актів з охорони праці,   екологічних,  санітарних  правил, інших  вимог 

законодавства; 
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- відсутня... 

2-1) реєстрація  у  встановленому  порядку  органів 

самоорганізації суб'єктів господарювання, які створено у відповідності до 

вимог законодавства; 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції ВГО «УТМА» щодо відповідних змін до Закону України  

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»  

в частині доповнення його Додатку 

 «Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 

 пунктами 154 та 155: 

 

Назва документа дозвільного 

характеру 

Законодавчий акт України 

 

свідоцтво про акредитацію  

диспетчерського пункту 

Закон України «Про автомобільний транспорт»,  

або про «Перевезення на таксі та перевезення легковими автомобілями на замовлення» 

дозвіл таксі Закон України «Про автомобільний транспорт»,  

або про «Перевезення на таксі та перевезення легковими автомобілями на замовлення» 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

Доповнень ВГО «Українська таксомоторна асоціація» до  

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»», 

що розроблений Державною податковою службою України  

(примітка: доповнення від ВГО «УТМА»  – у правій колонці, обґрунтування його доцільності – нижче) 

 

Зміст положення (норми) чинного Закону України «Про застосування 

РРО…» 

Зміст відповідного положення 
(норми) проекту акта 

(у редакції Державної Податкової служби) 

Зміст пропозиції редакції положення (норми) проекту акта від ВГО 

«УТМА» + нижче обґрунтування доцільності зазначеної пропозиції 

Преамбула абзац перший 

Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх 

господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій 

та/або безготівковій формі 

Преамбула абзац перший 

Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх 

господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій 
та/або безготівковій формі 

 

Розділ І Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому 
значенні:  

Розділ І Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому 
значенні: 

Розділ І Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому 
значенні: 

абзац третій 

реєстратор розрахункових     операцій    -    пристрій    або 

програмно-технічний  комплекс,  в  якому   реалізовані   фіскальні 

функції  і  який призначений для реєстрації розрахункових операцій при 

продажу товарів (наданні послуг),  операцій з  купівлі-продажу іноземної  

валюти  та/або  реєстрації  кількості  проданих товарів (наданих   послуг).   

До   реєстраторів   розрахункових   операцій відносяться:  електронний  

 

 

 

 

 

 

 

абзац третій 

реєстратор розрахункових     операцій    -    пристрій    або 

програмно-технічний  комплекс,  в  якому   реалізовані   фіскальні 

функції  і  який призначений для реєстрації розрахункових операцій при 

продажу товарів (наданні послуг),  операцій з  купівлі-продажу іноземної  

валюти  та/або  реєстрації  кількості  проданих товарів (наданих   послуг).   
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контрольно-касовий апарат,  електронний контрольно-касовий   

реєстратор,    комп'ютерно-касова    система, електронний таксометр, 

автомат з продажу товарів (послуг) тощо; 

 

 

 

 

 

зміни або доповнення не пропонуються 
  

До   реєстраторів   розрахункових   операцій відносяться:  електронний  

контрольно-касовий апарат,  електронний контрольно-касовий   

реєстратор,    комп'ютерно-касова    система, реєстратор розрахункових 

операцій автомобіля таксі, автомобільна електронно-касова система, 

автомат з продажу товарів (послуг) тощо; 

Обґрунтування: На даний час існує певна правова колізія у визначенні як функціоналу електронного таксометру, так і обов’язку автомобільних перевізників на таксі використовувати зазначений прилад між ЗУ «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій…» /далі у коментарях  - ЗУ «Про РРО»/ та ЗУ «Про автомобільний транспорт» /далі в коментарях - ЗУ «Про АТ»/: 

ЗУ «Про РРО» вимагає обов’язкової наявності фіскальних функцій у електронному таксометрі, та дозволяє його не застосовувати певним категоріям суб’єктів господарювання (ФОП - платник єдиного податку); 

ЗУ «Про АТ» у чинній редакції функціонально визначає таксометр лише як «прилад, призначений для інформування пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля-таксі…», але, разом із 
тим, вимагає його обов’язкового використання у кожному автомобілі таксі, не залежно від системи оподаткування конкретного автомобільного перевізника на таксі. 

Зважаючи на таку правову колізію та недосконалість визначення електронного таксометра у ЗУ «Про АТ», яке не позиціонує прилад як спеціалізований та належним чином контрольований вимірювальний пристрій, 

який відповідає вимогам Національного стандарту України "ТАКСОМЕТРИ ЕЛЕКТРОННІ" (EN50148:1995, IDT) ДСТУ EN 50148-2001, наша громадська організація звернулась до Мініфраструктури з відповідними 
пропозиціями.  

А саме, на наше переконання, у ЗУ «Про АТ» такий прилад повинен бути визначений так: «електронний таксометр – спеціалізований засіб вимірювальної техніки з функцією реєстратора розрахункових операцій або 

без неї, призначений для підтвердження факту укладання та виконання договору перевезення на таксі, вимірювання відстані і тривалості поїздки, обчислення її вартості, відповідного інформування замовника перевезення на 
таксі, формування та роздруку розрахункового документу та реєстрації параметрів роботи автомобіля таксі».  

При цьому, використання визначеного таким чином електронного таксометра будь-яким суб’єктом господарювання у кожному автомобілі таксі повинно бути безумовно обов’язковим.  

У той же час, застосування певного приладу (або системи приладів) з фіскальними функціями з метою належного обліку готівкової виручки автомобільним перевізником на таксі (а також, автомобільним перевізником 
легковими автомобілями «на замовлення») повинно бути забезпечене лише за умови, коли його система оподаткування передбачає сплату податків у відсотках від доходу, або прибутку. 

Причому, такий прилад (або система приладів) повинен бути визначений у законодавстві у двох різних типах:  

реєстратор розрахункових операцій автомобіля таксі - електронний таксометр, що забезпечує реалізацію фіскальних функцій стосовно виручки, отриманої за надання послуг перевезень на таксі; 

Примітка 1. Такий прилад міг би застосовувати будь-який автомобільний перевізник на таксі, і, в залежності від системи оподаткування, застосовувати його фіскальні функції, або ні.   

Примітка 2. Такі прилади вже широко застосовуються у перевезеннях на таксі. Приклад: електронний таксометр «Екселліо ТА-55» виробництва компанії Datecs Sofia Bulgaria, який э зареєстрованим в Україні 
засобом вимірювальної техніки та зареєстрованим у реєстрі РРО реєстратором розрахункових операцій. 

автомобільна електронно-касова система - система приладів, яка містить невід’ємну складову - автомобільний фіскальний принтер, що конструктивно є окремим пристроєм, який забезпечує реалізацію 

фіскальних функцій стосовно виручки, отриманої за надання послуг перевезень легковим автомобілем або таксі, та передбачає роботу разом із електронним таксометром, чи іншим електронним пристроєм, що може 

використовуватись як засіб вимірювання, та не наділений фіскальними функціями, або разом із з програмно-апаратним комплексом, яким визначається вартість послуг, але який не наділено фіскальними функціями;  

Примітка 1. Такий автомобільний фіскальний принтер був би зобов’язаний застосовувати перевізник на таксі, що повинен обліковувати касові операції через РРО, за умови, що він використовує електронні 

таксометри, які конструктивно не містять зазначений функціонал, або перевізник легковими автомобілями на замовлення, який використовує письмово погоджені із замовником послуг і відмінні від електронного 
таксометра вимірювальні пристрої, або ж інші дистанційні форми та засоби визначення вартості конкретного перевезення (електронні карти, GPS- позиціонування, тощо). 

Примітка 2.  Фіскальні принтери широко застосовуються у інших сферах з готівковим обігом, наприклад, у торгівлі, - як ключові компоненти програмно-технічних комплексів супермаркетів, а стосовно перевезень на 

таксі -   розробляються у теперішній час національним виробником вимірювального та касового обладнання – київською компанією НВФ «Юнісістем» (Передбачають роботу у парі з моделями електронних 

таксометрів, що не наділено функціоналом РРО, зокрема «UNS-TAXI.01» їхнього ж виробництва, та приладом «ТА-12» донецького виробника електронних таксометрів – компанії «Тандем електронікс»). 

Тому, на наш погляд, у ЗУ «про РРО» потрібно визначати саме реєстратор розрахункових операцій автомобіля таксі та автомобільну електронно-касову систему. 

абзац восьмий 

електронний таксометр -  реєстратор  розрахункових  операцій, 

який  додатково  забезпечує  попереднє  програмування  тарифів  за 

проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів; 

зміни або доповнення не пропонуються 

 

абзац восьмий 

електронний таксометр – спеціалізований засіб вимірювальної 

техніки з функцією реєстратора розрахункових операцій або без неї, 

призначений для підтвердження факту укладання та виконання договору 

перевезення на таксі, вимірювання відстані і тривалості поїздки, 

обчислення її вартості, відповідного інформування замовника 

перевезення на таксі, формування та роздруку розрахункового документу 

та реєстрації параметрів роботи автомобіля таксі; 

або, як варіант: 

електронний таксометр – електронний пристрій з функцією 

реєстратора розрахункових операцій або без неї, який визначений у 
законодавстві, що регулює перевезення на таксі; 
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доповнення не пропонуються доповнення не пропонуються реєстратор розрахункових операцій автомобіля таксі - 

електронний таксометр, що забезпечує реалізацію фіскальних функцій 
стосовно виручки, отриманої за надання послуг перевезень на таксі; 

доповнення не пропонуються доповнення не пропонуються автомобільна електронно-касова система - система приладів, 

яка містить невід’ємну складову -   автомобільний фіскальний 

принтер, що конструктивно є окремим пристроєм, який забезпечує 

реалізацію фіскальних функцій стосовно виручки, отриманої за надання 

послуг перевезень легковим автомобілем або таксі, та передбачає роботу 

разом із електронним таксометром, чи іншим електронним пристроєм, що 

може використовуватись як засіб вимірювання, та не наділений 

фіскальними функціями, або разом із з програмно-апаратним 

комплексом, яким визначається вартість послуг, але який не наділено 

фіскальними функціями; 

абзац десятий 

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - 

перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, 

які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у 

державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих 

державних стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній 

цим Законом 

абзац десятий 

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій – 

перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, 

відповідність яких законодавству України та технічному регламенту 

реєстраторів розрахункових операцій з моменту набрання чинності 

Технічним регламентом підтверджена сертифікатом перевірки типу 

чи сертифікатом відповідності, виданим призначеним органом з 

оцінки відповідності з застосуванням модулів, передбачених 

Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України (на вибір виробника), і які 
дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом  

 

абзац п’ятнадцятий 

розрахунковий документ  -  документ встановленої форми 

та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний 

документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, 

надання послуг,   отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу  

іноземної  валюти,   надрукований   у   випадках,  

передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку 

реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;  

 

 

доповнення не пропонуються 

абзац п’ятнадцятий 

розрахунковий документ  -  документ встановленої форми 

та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, 

нефіскальний чек електронного таксометра, проїзний документ тощо), 

що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг,   

отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу  іноземної  валюти,   

надрукований   і зареєстрований, у випадках, передбачених цим 

Законом, у встановленому порядку реєстратором розрахункових 

операцій або заповнений вручну;  
 

Обґрунтування: з огляду на специфіку умов оформлення розрахункових документів водієм автомобіля таксі виглядає необхідним розширення видів таких документів, яких на даний час у перевезеннях на таксі може 

бути використано усього два:  

- касовий чек фіскалізованого реєстратора розрахункових операцій, 

 - розрахункова квитанція, що може у певних випадках (ФОП-платник єдиного податку) оформлюватися вручну. 

У другому випадку замовник перевезення на таксі після проведення розрахунку за поїздку має право отримати розрахункову квитанцію, яка повинна містити ті ж самі реквізити та деталі підрахунку суми до оплати, що 

і фіскальний чек РРО (без чого належний захист прав споживача є неможливий).  

Стосовно послуги таксі це означає, що водій таксі у незручних умовах (фактично «на коліні», у т.ч. у момент зупинки автомобіля для висадки пасажирів на вулично-дорожній мережі з інтенсивним рухом) повинен без 

помилок зчитати з електронного таксометра і вписати вручну у розрахункову квитанцію наступну інформацію: 

1. Складова «початкової оплати» («посадки») у кінцевій вартості поїздки – 00,00 грн. 

2. Тариф відстані – 0,00 грн/км. 

3. Відстань, за яку нараховано оплату по тарифу відстані – 00,000 км. 

4. Складова відстані у вартості поїздки – п.2 х п.3 = 00,00 грн. 
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5. Тариф часу – 0,00 грн/хв. 

6. Час, за який нараховано оплату за тарифом часу – 00 хв 00 сек. 

7. Складова часу у вартості поїздки – п.5 х п.6 = 00,00 грн. 

8. Назва та вартість додаткових послуг, якщо такі надавались, наприклад: «подача автомобіля» (у віддалений район за рахунок замовника), «виклик» (якщо він у тарифній схемі передбачений окремою позицією), 

«багаж» (якщо перевезення габаритного багажу, що вимагає особливих умов розміщення та закріплення, передбачене тарифною схемою як окрема додаткова послуга) , тощо. 

9. Сума до оплати «усього» 000,00 грн. 

Причому, якщо під час обслуговування використовувалось декілька тарифів (наприклад, частина поїздки відбувалась «по місту», а  інша - «за межі міста»), кількість позицій, які повинні бути відображені у 

розрахунковій квитанції, відповідно кратно збільшиться. 

Очевидно, що оформити вручну таку розрахункову квитанцію жоден водій таксі не матиме можливості.  

А це означає, що, з одного боку, ФОП-платник єдиного податку у діяльності таксі приречений бути порушником, який не забезпечує належне оформлення розрахункових документів, а клієнт такого перевізника на 

таксі буде завжди позбавлений законного захисту прав споживача, оскільки не буде отримувати розрахунковий документ належної інформативності. 

Пропонується наступне вирішення: електронний таксометр, який не наділено функціоналом РРО (або такий функціонал не використовується надавачом послуг на законних підставах) також повинен формувати і 

самостійно (або за допомогою підключеного до нього зовнішнього друкуючого пристрою) друкувати розрахунковий документ з усіма належними для такого документу позиціями у вигляді «нефіскального чека».  

Примітка: саме таким чином добропорядні перевізники на таксі ФОП-платники єдиного податку видають у теперішній період замовникам послуги таксі підтвердження про її виконання та оплату коштів, а саме:  

за допомогою надрукованого «нефіскального чеку» електронного таксометра моделей «Євро Такс EL» або «Екселліо ТА-55» (Datecs),  

або ж аналогічного документу, сформованого електронним таксометром UNS-TAXI.01 (виробник НВФ «Юнісістем»), надрукованого на принтері UNS-TP (той же виробник). 

Вважаємо  доцільним узаконити зазначені документи, одночасно розповсюдивши до їх змісту вимоги, які встановлено для розрахункової квитанції, що заповнюється вручну. 

абзац двадцять шостий 

місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із 

покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за 

реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце 

отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із 

застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо; 

доповнення не пропонуються абзац двадцять шостий 

місце проведення розрахунків – місце (транспортний засіб), де 

здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) 

та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові 

кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів 

(послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів 
тощо; 

Обґрунтування: є доцільним уточнити, що транспортний засіб, у якому приймається оплата за виконання перевезень, відноситься до місця проведення розрахунків.  

Прийнявши до уваги, що будь-яке місце проведення розрахунків у передбачених законодавством випадках повинно бути обладнане реєстратором розрахункових операцій, за внесення такого уточнення, можливо буде 
сформулювати: 

чіткі підстави для припинення експлуатації неналежно обладнаного автомобіля таксі у транспортному  законодавстві; 

ознаки для фіксації порушення законодавства та підстави прийняття рішення про накладання адміністративно-господарських стягнень на суб’єкта, що зобов’язаний обладнати автомобіль таксі реєстратором 
розрахункових операцій, але не виконує таку вимогу. 

Розділ ІІ стаття 3 пункт 2 

„видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або 

відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на 

повну суму проведеної операції” 

 

Розділ ІІ стаття 3 пункт 2 

„видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або 

відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких 

здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні 

товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ 

встановленої форми на повну суму проведеної операції” 

 

Розділ ІІ стаття 3 пункт 9 

„Щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за 

виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і 

забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій” 

 

Розділ ІІ стаття 3 пункт 9 

„Щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за 

виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки  

у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх зберігання 

в книгах обліку розрахункових операцій” 

 

Розділ ІІ стаття 4 абзац перший 

Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу 

іноземної валюти, а також суб’єкти господарювання, які здійснюють ці 

Розділ ІІ стаття 4 абзац перший 

Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу 

іноземної валюти, небанківські фінансові установи, а також суб’єкти 
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операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, 

зобов’язані 

господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з 

уповноваженими банками, зобов’язані 

Розділ ІІ стаття 9 пункт 136 

при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - 

підприємцями, які сплачують єдиний податок; 

 

доповнення не пропонуються 

Розділ ІІ стаття 9 пункт 136 

при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - 

підприємцями, які сплачують єдиний податок у розмірі фіксованої 

ставки, передбаченої п. 293.2 Податкового кодексу України; 

Обґрунтування: чинне формулювання не враховує не існувавшу у період чинності Указу Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності…», але тепер передбачену Податковим кодексом 
відсоткову ставку єдиного податку для фізичних осіб підприємців, що обрали ІІІ групу платників єдиного податку.  

Необов’язковість застосування РРО такими платниками, у той час як їх податкові зобов’язання визначаються 3-ма або 5-ма відсотками від їх доходу, несе ризики бюджетних втрат, адже дозволяє підприємцю-платнику 
єдиного податку ІІІ групи легко «мінімізовувати» свої податкові зобов’язання шляхом приховування значної частини готівкової виручки.  

Розділ ІІ стаття 9 пункт 13 

при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції) 

 

Розділ ІІ стаття 9 пункт 13 

(вилучено) 

 

Розділ ІІІ стаття 13 частина перша 

„Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами 

розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються 

Кабінетом Міністрів України” 

Розділ ІІІ стаття 13 частина перша 

„Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами 

розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної фінансової політики” 

 

Розділ ІІІ стаття 13 частина друга 

„Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів 

розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються 

Державною податковою адміністрацією України та Національним банком 

України” 

Розділ ІІІ стаття 13 частина друга  

„Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів 

розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються 

Національним банком України та затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної фінансової політики” 

 

Розділ IV стаття 15 

„Контроль за додержанням суб'єктами господарювання порядку 

проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону 

здійснюють органи державної податкової служби України шляхом 

проведення планових або позапланових перевірок згідно із 

законодавством України.  

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку 

виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюють 

Національний банк України, органи державної податкової служби 

України шляхом проведення оперативних перевірок”  

Розділ IV стаття 15 

„Контроль за додержанням суб'єктами господарювання порядку 

проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону 

здійснюють органи державної податкової служби України шляхом 

проведення фактичних або документальних перевірок згідно із 

законодавством України.  

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку 

виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюють 

Національний банк України, органи державної податкової служби 

України шляхом проведення фактичних перевірок”  

 

Розділ IV стаття 16 

„Контролюючі органи мають право відповідно до законодавства 

здійснювати планові або позапланові перевірки осіб, які підпадають під 

дію цього Закону.  

Планова перевірка здійснюється органами, уповноваженими законом 

нараховувати або стягувати податки і збори (обов'язкові платежі) з осіб, 

що використовують спрощену систему оподаткування згідно з пунктами 

5 - 9 статті 9 цього Закону. Така перевірка здійснюється не частіше 

одного разу за наслідками звітного календарного року, але не раніше 

строків, визначених законодавством для подання річного податкового 

звіту (декларації) такими особами з такого податку. Будь-яке податкове 

або адміністративне нарахування, здійснене з порушенням цього правила, 

вважається незаконним та не підлягає виконанню.  

Позапланова перевірка, що провадиться уповноваженими 

контролюючими органами стосовно осіб, визначених у частині другій цієї 

статті, може здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого, 

органу дізнання або відповідно до рішення суду.  

Планові або позапланові перевірки осіб, що використовують 

Розділ IV стаття 16 

(вилучено) 
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реєстратори розрахункових операцій, розрахункові книжки або книги 

обліку розрахункових операцій, здійснюються у порядку, передбаченому 

законодавством України.  

Забороняється проведення перевірок осіб, визначених у пунктах 5 - 9 

статті 9 цього Закону, щодо діяльності, передбаченої лише цим Законом 

іншими державними органами, ніж ті, що визначені контролюючими 

органами згідно із законодавством України”  

Розділ V Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари 

(послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби 

України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 

доповнення не пропонуються  

 

положення відсутнє 

 

 

 

 

 

 

 

положення відсутнє 

 

 9) двохсот неоподатковуваних мінімумів – у разі необладнання 

реєстратором розрахункових операцій функціонуючого місця проведення 

розрахунків, або використання на такому місці  несправного, 

неопломбованого, незареєстрованого в органах податкової служби 
реєстратора розрахункових операцій; 

 

10) двохсот неоподатковуваних мінімумів за використання реєстратора 

розрахункових операцій автомобіля таксі, або складових (варіант - 

елементів) автомобільної електронно-касової системи, які призначені 

(варіант -  налаштовані або запрограмовані) для використання у іншому 
транспортному засобі. 

 

Зазначені у пунктах 9 та 10 фінансові санкції накладаються окремо за 
порушення на кожному місці проведення розрахунків. 

 

Обґрунтування: чинні адміністративні покарання стосовно порушення вимог ЗУ «Про РРО» у частині виконання обов’язку обладнувати реєстраторами розрахункових операцій транспортні засоби, у яких приймається 
оплата за надані послуги з перевезень, є вкрай неефективними. 

Адже їх дієвість стосовно легкового автомобільного перевізника – фактично нульова, а можливість документування факту порушення – суттєво затратна для органу державного контролю. 

На даний час, до суб’єкта господарювання, який знехтував обов’язком обладнати реєстраторами розрахункових операцій автомобілі таксі, якими надаються послуги перевезень від його імені, можна фактично 
застосувати лише фінансову санкцію, передбачену у підпункті1 статті 17 «ЗУ про РРО», згідно якої:  

«у  разі  встановлення  протягом  календарного року в ході перевірки факту: … непроведення  розрахункових  операцій через  реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи … на окремому 

господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання» на такого суб’єкта можна накласти покарання у розмірі 1 грн – за перший раз, 100% вартості послуги – за другий раз, і тільки за кожний наступний раз протягом 
календарного року – у п’ятикратному розмірі від вартості наданої послуги. 

Із врахуванням того, що вартість проїзду у таксі по місту не перевищує кількох десятків гривень, розміри покарання несумлінних юридичних осіб навіть за систематичні порушення обов’язку застосування РРО є 
неспіврозмірними із збитками бюджету, що наносять такі юридичні особи.  

Адже, з одного боку, це дозволяє несумлінним суб’єктам-перевізникам на таксі приховувати практично усю готівкову виручку від надання послуг, а з другого боку – створювати фіктивні автотранспортні підприємства, 

які, не надаючи послуг перевезень, головним джерелом прибутку мають торгівлю псевдо-дозвільними документами – фіктивними ліцензійними картками, якими «кришують» нелегальні перевезення, що фактично виконуються 

не підприємством, а приватними автомобілями та приватними водіями.  

Разом із тим, специфіка розрахунку за послугу таксі (по завершенні поїздки) задля документування факту порушення вимагає фактичного здійснення поїздки на таксі. Це вимагає значних затрат робочого часу 

інспекторського персоналу, які неспіврозмірні із санкцією розміром «1 гривня», абож 100% вартості  послуги, яка вартує усього пару десятків гривень. 

Фіксація ж систематичності порушень, скоєних конкретним надавачем послуги таксі, за таких обставин взагалі видається невирішуваним завданням.  

Адже відслідкувати автомобілі конкретного перевізника на вулично-шляховій мережі і саме стосовно них здійснювати повторні контрольні закупки послуг, наслідком яких може бути штраф, що співрозмірний за 

величиною штрафу за проїзд на червоне світло світлофора, або перевищенню швидкості на 20 км/год  - на такі дії не вистачить ніякого державного фінансування органу державного контролю. 

У наслідку, у автомобільних легкових перевезеннях вимоги ЗУ «Про РРО» систематично ігноруються уже багато років.  

Такий стан речей є вкрай неприйнятним як з огляду на інтереси добропорядного  перевізника, що змушений працювати у вкрай неконкурентних умовах, так і для Державного бюджету, який за таких обставин отримує 

значні збитки.  

Зазначені збитки, за оцінкою ВГО «УТМА» складають понад півтора мільярди гривень на рік.  
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Розділ V стаття 18 пункт 1 

„У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, до уповноважених банків 

та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі 

агентських угод з уповноваженими банками, за рішенням відповідних 

органів державної податкової служби України застосовуються фінансові 

санкції у таких розмірах:” 

Розділ V стаття 18 пункт 1 

„У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, до уповноважених банків, 

небанківських фінансових установ та суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з 

уповноваженими банками, за рішенням відповідних органів державної 

податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких 

розмірах:” 

 

Важливе доповнення:  

З огляду на необхідність в інтересах держави та сумлінного платника податків термінового відновлення податкового контролю над  фактичними надавачами послуг легкових автомобільних перевезень на замовлення та на таксі, 

ВГО «Українська таксомоторна асоціація» вважає вкрай необхідним доповнити Главу 8 «Перевірки» Розділу ІІ Адміністрування Податків, зборів та обов’язкових платежів Податкового кодексу України визначенням нового 
підвиду перевірок – «рейдова».   

Причина: поняття «фактична перевірка» передбачає перевірку конкретного суб’єкта господарювання у конкретному місці ведення господарської діяльності (споруді, приміщенні, ларьку чи лотку, тощо), що не дає змоги 

перевірити недобропорядного перевізника на таксі, який добровільно не інформує податкові органи ані про себе, ані про своє фактичне місце розташування, а натомість надає послуги рухомим об’єктом, що може бути 
доступним для контролю виключно на вулично-дорожній мережі під час виконання перевезень. 

Головною особливістю такої перевірки має бути забезпечення можливості проведенню контролю наперед невизначеного суб’єкта -надавача послуги, який знаходиться не за конкретною адресою, а на вулично-дорожній мережі 
певного населеного пункту. 

Головною метою такої перевірки повинно стати припинення діяльності на ринках автомобільних перевезень на замовлення та на таксі сумнівних та фіктивних суб’єктів господарювання, а також, грубих порушень податкового 
законодавства – таких, як приймання готівкової оплати за надання послуг перевезень безпосередньо у транспортних засобах без будь-якого обліку зазначених касових операцій.  

Зокрема, саме таким чином - за відсутності реєстратора розрахункових операцій та свідоцтва платника єдиного податку приймають у теперішній час готівку у автомобілях абсолютна більшість надавачів послуг перевезень 
легковими авто та таксі, що звичайно, має вкрай негативний наслідок – масове приховування такої виручки та ухилення від її належного оподаткування.  

У разі розгляду такої пропозиції ВГО «УТМА» готова запропонувати робочу редакцію доповнень до тексту Податкового кодексу у зазначеній частині.  

 

 


