
АВСТРІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні (Євро-3, 5), універсальні (Євро-3, 5 не дійсні для транзиту).  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Євро-3, 5 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче Євро-3 або Євро-5 відповідно. Підтвердженням 

можливості використання цих дозволів є сертифікат відповідності 

стандартам по шуму та викидах відпрацьованих газів встановленого зразку. 

При цьому, дозволи Австрії для українських перевізників дійсні лише на 

поїздку в одному напрямку (в прямому або зворотному) з вантажем або без 

нього. 

Універсальний 

Євро-3, 5 

(не дійсні для 

транзиту) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

в/з третіх країн екологічними автотранспортними засобами категорії не 

нижче Євро-3 або Євро-5 відповідно. Підтвердженням можливості 

використання цих дозволів є сертифікат відповідності стандартам по шуму 

та викидах відпрацьованих газів встановленого зразку. При цьому, дозволи 

Австрії для українських перевізників дійсні лише на поїздку в одному 

напрямку (в прямому або зворотному) з вантажем або без нього. 

 

На відміну від інших країн, на кожний сегмент кругорейсу територією Австрії 

український перевізник повинен мати окремий австрійський дозвіл на виконання того чи 

іншого виду перевезень вантажу автомобільним транспортом, про що вже було зазначено 

вище. Наприклад:  

1. Перевезення вантажу Україна – Австрія – порожній виїзд з Австрії – далі на Угорщину 

і в Україну. Таке перевезення потребує 2 (двох) австрійських дозволів.  

2. Перевезення вантажу Україна – Австрія – порожній виїзд до Німеччини – 

завантаження в Німеччині – зворотній транзит по Австрії – далі на Угорщину і в 

Україну. Таке перевезення потребує 3 (трьох) австрійських дозволів.  

3. При здійсненні перевезення вантажу до Швейцарії транзитом по Австрії через 

«Німецький кут» український перевізник повинен мати окремий дозвіл при кожному 

заїзді на територію Австрії.  

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 4, пункту 1 Угоди про міжнародні перевезення вантажів (далі 

– Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних перевезеннях: 

а) перевезення вантажів до аеропортів та з них в рамках послуг, що надаються 

авіаційним транспортом; 

б) перевезення багажу в причепах автомобілів, що перевозять пасажирів за 

призначенням, і перевезення багажу транспортними засобами будь-якого типу до аеропортів 

та з них; 

в) перевезення поштових відправлень; 



 2 

г) перевезення пошкоджених або таких, що потребують ремонту, транспортних 

засобів; 

д) перевезення трупів тварин для знищення; 

є) перевезення бджіл і мальків риб; 

ж) перевезення тіл померлих; 

з) перевезення вантажів транспортними засобами, загальна вага яких, включаючи 

причеп, не перевищує 6 тонн або вантажопідйомність яких, включаючи причеп, не перевищує 

3,5 тони; 

і) перевезення вантажів медичного призначення для надання допомоги в екстрених 

випадках (наприклад, стихійне лихо); 

к) перевезення цінних товарів (наприклад, благородні метали) спеціальними 

транспортними засобами, що супроводжуються поліцією або іншими службами безпеки; 

л) перевезення запасних частин до суден і літаків; 

м) в’їзду порожнього транспортного засобу з метою заміни автомобіля, що вийшов з 

ладу, і продовження перевезення вантажу або буксирування транспортного засобу, що 

вийшов з ладу, на підставі дозволу, виданого для транспортного засобу, що вийшов з ладу; 

н) перевезення предметів і витворів виставки, а також експонатів для ярмарків; 

о) разового перевезення вантажу виключно для реклами і інформації; 

п) перевезення приладів, обладнання та тварин на театральні, музичні, кіно -, 

спортивні та циркові заходи, видовища, ярмарки, а також для запису радіопередач, кіно - або 

телевізійних зйомок і назад; 

р) перевезення неподільних вантажів і якщо вони здійснюються вантажними 

автомобілями і на них видані компетентними органами спеціальні дозволи, як виняток, на 

відповідний рейс з врахуванням національних вимог відносно максимально допустимої 

загальної ваги. 

Відповідно до пункту 1 Статті 1 та пункту 1 Статті 3 Угоди вище передбачені 

звільнення від дозволів стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і 

транзитному сполученнях. 
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АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з третіх країн.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

В/з 3 країн 

Дає право на здійснення наступних видів перевезень: 

- в’їзд на територію другої Договірної Сторони автомобіля з 

вантажем з третьої країни та завантаження і виїзд в будь-яку іншу третю 

країну; 

- в’їзд на територію другої Договірної Сторони автомобіля з 

вантажем з третьої країни та виїзд порожнього автомобіля. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 14 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

1) перевезеннях пошкоджених автотранспортних засобів;  

2) перевезеннях тіл або урн з прахом померлих;  

3) перевезеннях майна при переселенні;  

4) перевезеннях пошти;  

5) перевезеннях експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарок і 

виставок;  

6) перевезеннях театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, 

обладнання для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач;  

7) перевезеннях бджіл і мальків риб;  

8) перевезеннях медикаментів, медичного обладнання і інших видів вантажів для 

надання екстреної допомоги при стихійних лихах і катастрофах;  

9) проїзді порожнього автотранспортного засобу, який вийшов зі строю, і 

продовження перевезення вантажу, перевантаженого з автотранспортного засобу, який 

вийшов зі строю;  

10) проїзді автотранспортних засобів, які надають технічну допомогу 

автотранспортним засобам, що вийшли зі строю;  

11) перевезеннях вантажів, призначених для використання з рекламною і 

інформаційною метою;  

12) перевезеннях транспортних засобів, скакових коней, спортивного інвентарю і 

майна, призначених для проведення спортивних заходів;  

13) перевезеннях благодійних і гуманітарних вантажів.  

При здійсненні перевезень, зазначених в пунктах 1 - 13 цієї статті, водій 

автотранспортного засобу повинен мати документи, які підтверджують факт здійснення 

одного з зазначених видів перевезень. 
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Відповідно до пункту 4 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 01-03.06.2000 р., 

пункту 2 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 05.09.2003 р. дозвіл на проїзд по 

території країни не потрібен при перевезеннях: 

Вантажів автотранспортними засобами з максимальною вантажопідйомністю до 3,5 

тонн i загальною вагою до 6 тонн включно. 

Відповідно до Статті 11 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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БЕЛЬГІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє  або 

транзитне або в/з третіх країн. 

Дозвіл повністю заповнюється до початку маршруту. На дозволі ставиться штамп 

митниці при в’їзді на територію іншої Договірної Сторони. 

При перетині кордону в місці, де відсутня митниця, водій повинен вручну на місці 

штампу митниці в дозволі відмітити місце, дату і час перетину кордону. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 12, пункту 2 міжурядової Угоди про автотранспортне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях або для поїздок без вантажу, що здійснюються у зв’язку з такими 

перевезеннями: 

а) особистих речей у зв’язку з переміною місця проживання; 

б) матеріалів, предметів, виробів мистецтва, призначених для аукціонів, виставок або 

обладнання некомерційного характеру по території іншої Договірної Сторони; 

в) матеріалів і предметів, призначених виключно для рекламних, навчальних та 

інформаційних цілей; 

г) апаратури та обладнання, тварин для театральних, музичних вистав, професійних 

кінозйомок або спортивних змагань, цирків, ярмарків, які відбуваються на території іншої 

Договірної Сторони; 

д) обладнання для радіо- або професійного звукозапису, обладнання для професійних 

кінозйомок і телеобладнання; 

е) похоронними перевезеннями; 

є) перевезеннями пошти для обслуговування населення; 

ж) перевезеннями пошкоджених транспортних засобів або таких, що зазнали аварії; 

з) перевезеннями бджіл або мальків риб; 

и) перевезеннями вантажів транспортними засобами, допустима вага яких, 

включаючи вагу причепів, не перевищує 6 тонн або допустиме корисне навантаження яких, 

включаючи вагу причепів, не перевищує 3,5 тонни; 

і) перевезеннями медичних вантажів та обладнання або інших вантажів, необхідних 

при надзвичайній ситуації, зокрема у випадках стихійного лиха та надання гуманітарної 

допомоги. 

Відповідно до пункту 1 Статті 3 та пункту 1 Статті 12 Угоди вище передбачені 

звільнення від дозволів стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і 

транзитному сполученнях. 
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БІЛОРУСЬ 
 

Види дозволів: 

Двосторонні, транзитні, в/з 3 країн.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Двосторонній 
Дає право на здійснення двостороннього перевезення в прямому і 

зворотному напрямках. 

Транзитний 
Дає право на здійснення транзитного перевезення в прямому і 

зворотному напрямках. 

В/з 3 країн 

Дає право на здійснення наступних видів перевезень: в/з третіх країн, а 

також комбінації двосторонніх перевезень і перевезень в/з третіх країн. 

При цьому один бланк дозволу може використовуватися для виконання не 

більше двох із зазначених видів перевезень в ході виконання одного 

кругорейсу в прямому і зворотному напрямках. Перевезення в/з третіх 

країн колишнього СРСР мають виконуватися на підставі дозволів (в/з 

третіх країн). 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

- експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків та виставок; 

- транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю та майна, 

призначених для проведення спортивних заходів; 

- театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і приладдя 

для кінозйомок, радіо і телевізійних передач; 

- тіл або праху померлих; 

- пошти; 

- зіпсованих автотранспортних засобів; 

- рухомого майна при переселенні; 

- вантажів транспортними засобами, максимальна допустима загальна вага яких, 

включаючи причепи, не перевищує 6 тонн або максимальне корисне навантаження яких, 

включаючи корисне навантаження причепів, не перевищує 3,5 тонн; 

- медичного обладнання і матеріалів для надання екстреної допомоги при стихійних 

лихах. 

Відповідно до пункту 4 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 14-15.04.2009 р, 

пункту 4 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 29-30.03.2012 р. дозвіл на проїзд по 

території країни не потрібен також при перевезеннях: 

При першому перегоні придбаних нових автотранспортних засобів (без вантажу). 

Відповідно до Статей 5, 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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БОЛГАРІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні (Євро-1), універсальні S, універсальні (Євро-3 безпечні), 

універсальні (для комбінованих перевезень), в/з 3 країн.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення, а також їх 

комбінацію в прямому і зворотному напрямках. 

Універсальний 

Євро-1 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення, а також їх 

комбінацію в прямому і зворотному напрямках екологічними 

автотранспортними засобами категорії не нижче Євро-1. Підтвердженням 

можливості використання цих дозволів є сертифікат відповідності 

стандартам по шуму та викидах відпрацьованих газів встановленого зразку. 

Універсальний 

S 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення, а також їх 

комбінацію в прямому і зворотному напрямках екологічними 

автотранспортними засобами категорії не нижче „особливо зелені та 

безпечні”. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є 

повний комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Універсальний 

Євро-3 

безпечний 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення, а також їх 

комбінацію в прямому і зворотному напрямках екологічними 

автотранспортними засобами категорії не нижче „Євро-3 безпечні”. 

Підтвердженням можливості використання цих дозволів є повний 

комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Універсальний 

для 

комбінованих 

перевезень 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення, а також їх 

комбінацію в прямому і зворотному напрямках. Однак ці дозволи дійсні 

тільки в тому випадку, коли АТЗ в’їжджає на територію іншої Договірної 

Сторони через поромну переправу, а надалі зворотній виїзд або зворотній 

в’їзд та виїзд (в разі транзиту) може здійснюватися через будь-які пункти 

пропуску. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення пасажирів та вантажів (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не 

потрібен при наступних перевезеннях: 

а) вантажів автомобілями, також із причепом, вантажопідйомністю до 3,5 тонн або 

загальною вагою брутто до 6 тонн; 

б) домашніх речей при переселенні; 

в) тварин, технічних засобів, спортивних знарядь і устаткувань, призначених для 

спортивних заходів; 
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г) декорацій, театрального реквізиту та музичних інструментів, призначених для 

вистав; 

д) речей, необхідних для ярмарків та виставок; 

е) речей та устаткування, необхідного для радіо і телевізійних записів і зйомок 

професійних фільмів; 

ж) пошкоджених транспортних засобів, включаючи заміну пошкодженого 

транспортного засобу при наявності документів для цього; 

з) тіла та праху померлих; 

і) придбаних транспортних засобів при їх першому порожньому перегоні; 

к) пошти; 

л) медикаментів, медичного устаткування та інших видів вантажу для надання 

екстреної допомоги при стихійних лихах. 

Перевезення, зазначені в пунктах "в" - "е", не потребують наявності дозволів тільки 

тоді, якщо названі речі або тварини вивозяться тимчасово. 

Відповідно до пункту 1 Статті 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальний та треті країни, в/з 3 країн. 

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

Універсальний 

та треті країни 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для перевезень: 

1) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарок і виставок; 

2) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначених для проведення спортивних заходів; 

3) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і приладдя 

для кінозйомок, радіо - і телевізійних передач; 

4) тіл або праху померлих; 

5) пошти; 

6) пошкоджених транспортних засобів; 

7) бджіл і мальків риб; 

8) гуманітарної допомоги при стихійних лихах; 

9) вантажів транспортними засобами, загальна вага яких разом з причепом не 

перевищує 6 тон, або вантажопідйомність, включаючи причеп, не перевищує 3.5 тони. 

2. Дозволів не потрібно для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

3. Винятки, передбачені підпунктами „1)”, „2)”, „3)” пункту 1 цієї статті дійсні тільки 

в тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню до країни реєстрації вантажного 

транспортного засобу, або якщо він перевозиться на територію третьої країни. 

4. У випадку перевезень, згаданих в пункті 1 цієї статті, водій транспортного засобу 

повинен мати всі необхідні документи, що підтверджують належність вантажу до одного з 

вищезгаданих типів. 

Відповідно до пункту 1 Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні (Євро-3 безпечні) та універсальні (Євро-4 безпечні).  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Євро-3, 4 

безпечний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче Євро-3 або Євро-4 безпечні відповідно. Дозволи 

Великобританії можуть використовуватись українськими перевізниками 

для здійснення перевезень в/з або через територію Англії, Уельсу, 

Шотландії, Північної Ірландії, Нормандських островів, острову Мен та 

Гібралтар. 

Підтвердженням можливості використання цих дозволів є повний 

комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародні 

автотранспортні перевезення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен 

при наступних перевезеннях: 

a) перевезення поштових відправлень;  

b) вивезення автотранспортних засобів, які постраждали від аварії або поламались;  

c) перевезення вантажів автотранспортними засобами, загальна вага яких, 

включаючи причепи, не перевищує 6 метричних тонн, або допустима вантажопідйомність 

яких, включаючи причепи, не перевищує 3,5 метричних тонни;  

d) перевезення вантажів за власні кошти між країнами Договірних Сторін;  

e) перевезення приладдя, необхідного для надання медичної допомоги, зокрема, у 

випадках стихійного лиха;  

f) перевезення експонатів та творів мистецтва на виставки і для комерційних цілей;  

g) разові перевезення зразків обладнання і матеріалів виключно для реклами та 

інформації;  

h) перевезення матеріалів, реквізитів та тварин туди або назад на театральні, музичні 

або кінопокази, спортивні змагання, циркові вистави, вистави та ярмарки, а також для запису 

радіо та телевізійних передач. 

Відповідно до статті 1 та пункту 1 Статті 5 Угоди вище передбачені звільнення 

від дозволів стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному 

сполученнях. 

Відповідно до рішення засідання українсько-британської Змішаної Комісії, яка 

відбулася 14-15 серпня 2018 року, автомобілі Євро-5 та Євро-6 не потребують дозволів для 

в’їзду на територію Великобританії (з 1.01.2019 року). 
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ВІРМЕНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. Цей дозвіл дає також право виконати протягом рейсу 

комбінацію вказаних вище видів перевезень. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 14 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

1) перевезеннях вантажів з аеропорту і до аеропорту при нещасних випадках або 

інших інцидентах, які пов’язані з літаком, або коли літак виконав посадку у зв’язку зі зміною 

курсу, надзвичайними обставинами або відміною рейсу; 

2) перевезеннях пошкоджених автотранспортних засобів; 

3) перевезеннях тіл або урн з прахом померлих; 

4) перевезеннях майна при переселенні; 

5) перевезеннях пошти; 

6) перевезеннях експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків і 

виставок; 

7) перевезеннях театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, 

обладнання для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

8) перевезеннях бджіл і мальків риб; 

9) перевезеннях медикаментів, медичного обладнання та інших видів вантажів для 

надання екстреної допомоги при стихійних лихах і катастрофах; 

10) проїзді порожнього автотранспортного засобу, який вийшов із ладу, і 

продовження перевезення вантажу, перевантаженого з автотранспортного засобу, який 

вийшов із ладу; 

11) проїзді автотранспортних засобів, які надають технічну допомогу 

автотранспортним засобам, що вийшли із ладу; 

12) перевезеннях вантажів, призначених для використання з рекламною та 

інформаційною метою; 

13) перевезеннях транспортних засобів, скакових коней, спортивного інвентарю і 

майна, призначених для проведення спортивних заходів; 

14) перевезеннях благодійних і гуманітарних вантажів. 

При здійсненні перевезень, зазначених в пунктах 1-14 цієї статті, водій 

автотранспортного засобу повинен мати документи, які підтверджують факт здійснення 

одного із зазначених видів перевезень. 

Відповідно до Статті 11 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ГРЕЦІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне в прямому і зворотному напрямку. При зворотному транзиті цей 

дозвіл дозволяє також завантажитися для перевезення вантажу до країни 

реєстрації автотранспортного засобу. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 13 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення пасажирів і вантажів (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не 

потрібен при наступних перевезеннях: 

1. Перевезення речей до цивільного аеропорту або з аеропорту у випадку аварії або 

іншого нещасного випадку з літаком або у випадку його примусової посадки. 

2. Транспортування пошкоджених автотранспортних засобів та їх причепів. 

3. Поховальні перевезення. 

4. Перевезення особистих речей при зміні місця житла. 

5. Перевезення пошти. 

6. Перевезення вантажів для ярмарків та виставок. 

7. Перевезення приладдя та інших вантажів для театрів, музичних, спортивних та 

інших культурних заходів, циркових вистав, демонстрації кінофільмів, передач радіо- і 

телебачення. 

8. Перевезення трупів тварин, коли вони не передбачені для промислової переробки 

або використання як сировини. 

9. Перевезення мальків риб або бджіл. 

10. Перевезення квітів або інших декоративних рослин. 

11. Перевезення фармацевтичних та інших матеріалів у порядку надання допомоги у 

випадку стихійного лиха. 

12. Транспортування порожніх автотранспортних засобів для заміни пошкоджених 

автотранспортних засобів з метою перевезення вантажів, які не можуть бути перевезені 

пошкодженими автотранспортними засобами. 

13. Для автотранспортних засобів, призначених для надання технічної допомоги та 

ремонту пошкоджених автотранспортних засобів (автотранспортні засоби обслуговування та 

ремонту). 

14. Перевезення вантажів, призначених для учбових та рекламних цілей. 

15. Перевезення вантажів автотранспортними засобами, допустима вага яких, 

включаючи причепи, не перевищує 6 тонн, або допустиме навантаження яких, включаючи 

причепи, не перевищує 3,5 тонни. 

Відповідно до пункту 1 Статті 10 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ГРУЗІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальний та треті країни, універсальний та треті країни багаторазовий.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

та треті країни 

Дає право на здійснення наступних видів перевезень та їх комбінацій 

з/без вантажу в обох напрямках: 

- двостороннє; 

- транзитне; 

- третя країна – друга Договірна Сторона – третя країна; 

- третя країна – друга Договірна Сторона – країна реєстрації; 

- країна реєстрації – друга Договірна Сторона – третя країна. 

Універсальний 

та треті країни 

багаторазовий 

Дає право на здійснення наступних видів перевезень та їх комбінацій 

з/без вантажу в обох напрямках: 

- двостороннє; 

- транзитне; 

- третя країна – друга Договірна Сторона – третя країна; 

- третя країна – друга Договірна Сторона – країна реєстрації; 

- країна реєстрації – друга Договірна Сторона – третя країна. 

Дозвіл дійсний протягом всього року для одного автомобіля, номер 

якого проставляється під час видачі. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Дозвіл не потрібно на виконання перевезень: 

а) рухомого майна при переселенні; 

б) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків і виставок; 

в) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначених для проведення спортивних заходів: 

г) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів і приладдя для 

кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

д) тіл і праху померлих; 

е) гуманітарної допомоги, а також перевезень з наданням екстреної допомоги при 

стихійних лихах, аваріях і катастрофах; 

є) вантажними автомобілями повна маса яких, включаючи і причепи, не перевищує 6 

тонн, а його вантажопідйомність - 3,5 тонн; 

ж) несправних або пошкоджених автотранспортних засобів. 

2. Дозволів не потрібно для транспортних засобів, що прямують для надання 

технічної допомоги. 

3. Винятки, передбачені пунктами "6", "в" і "г" пункту 1 цієї статті, діють тільки в тих 

випадках, коли вантаж підлягає поверненню до країни, де зареєстровано автомобільний засіб, 

або якщо вантаж перевозитиметься транзитом та територію третьої країни. 
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Відповідно до пункту 2 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 09-10.02.2006 р. 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен також при перевезеннях: 

При першому транзитному проїзді купленого транспортного засобу (порожнього). 

Відповідно до пункту 1 Статті 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ДАНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні (S, Євро-3 безпечний, Євро-4 безпечний), універсальні та треті країни 

(S, Євро-3 безпечний, Євро-4 безпечний).  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальні 

(S, Євро-3 

безпечний, 

Євро-4 

безпечний) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне (в прямому та зворотному сполученні) екологічними 

автотранспортними засобами категорії не нижче „особливо зелені та 

безпечні” або Євро-3 безпечний, або Євро-4 безпечний відповідно. При 

зворотному транзиті до своєї країни цей дозвіл дозволяє перевозити 

вантажі з території іншої Договірної Сторони, якщо ці вантажі призначені 

для країни реєстрації транспортного засобу. Підтвердженням можливості 

використання цих дозволів є повний комплект дійсних екологічних 

сертифікатів встановленого зразку, передбачених відповідними 

резолюціями ЄКМТ. 

Універсальні та 

треті країни (S, 

Євро-3 

безпечний, 

Євро-4 

безпечний) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн (в прямому та зворотному сполученні) 

екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче „особливо 

зелені та безпечні” або Євро-3 безпечний, або Євро-4 безпечний 

відповідно. При зворотному транзиті до своєї країни цей дозвіл дозволяє 

перевозити вантажі з території іншої Договірної Сторони, якщо ці вантажі 

призначені для країни реєстрації транспортного засобу. Підтвердженням 

можливості використання цих дозволів є повний комплект дійсних 

екологічних сертифікатів встановленого зразку, передбачених 

відповідними резолюціями ЄКМТ. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Дозволи не потрібні для таких перевезень: 

а. Домашнього майна при переселенні. 

б. Експонатів, обладнання та матеріалів, призначених для ярмарків і виставок. 

в. Транспортних засобів, тварин та обладнання і майна для проведення спортивних 

змагань. 

г. Майна, устаткування та тварин, що перевозяться на або з театральних, музичних, 

кіно-, циркових заходів, виставок та ярмарків або призначених для проведення радіозаписів 

або для зйомок фільмів чи телебачення. 

д. Тіл та праху померлих. 

е. Транспортних засобів для заміни, буксирування або ремонту поламаних або 

пошкоджених транспортних засобів. 

є. Гуманітарної допомоги та термінової допомоги у випадках стихійного лиха та 

нещасних випадків. 
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ж. Перевезення транспортними засобами з максимальною вантажопідйомністю до 3,5 

тонни або з максимальною вагою 6 тонн. 

2. Дозволи не потрібні для спеціальних транспортних засобів, що надають технічну 

допомогу пошкодженим або поламаним транспортним засобам. 

Відповідно до пункту 1 Статті 5 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ЕСТОНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні (S, Євро-3 безпечний), універсальні та треті країни (S, 

Євро-4 безпечний).  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальні 

Дає право виконати двостороннє або транзитне або перевезення “з” 

третіх країн. Також дає право виконувати комбінацію двох перевезень 

(двостороннього і транзитного) при виконанні одного кругорейсу в 

прямому і зворотному напрямках. Перевезення “в” третю країну можуть 

здійснюватись тільки при наявності дозволу на виконання перевезення “в” 

третю країну. 

Універсальні 

(S, Євро-3 

безпечний) 

Дає право виконати двостороннє або транзитне або перевезення “з” 

третіх країн екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„особливо зелені та безпечні” або Євро-3 безпечний відповідно. Також дає 

право виконувати комбінацію двох перевезень (двостороннього і 

транзитного) при виконанні одного кругорейсу в прямому і зворотному 

напрямках. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є 

повний комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. Перевезення “в” третю 

країну можуть здійснюватись тільки при наявності дозволу на виконання 

перевезення “в” третю країну. 

Універсальні та 

треті країни 

(S, Євро-4 

безпечний) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче „особливо зелені та безпечні” або Євро-4 безпечний 

відповідно. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є 

повний комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6 міжурядової Угоди про міжнародні і автомобільні 

перевезення пасажирів і вантажів (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів 

на проїзд по території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для виконання перевезень: 

а) рухомого майна при переселенні; 

б) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків і виставок; 

в) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначеного для проведення спортивних заходів; 

г) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і приладдя 

для кінозйомок, радіо- та телевізійних передач; 

д) тіл або праху померлих; 

є) гуманітарної допомоги, а також перевезень з надання екстреної допомоги при 

стихійних лихах, аваріях і катастрофах; 
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ж) якщо вантажопідйомність автомобілів, що виконують перевезення, не перевищує 

3,5 тонни, а їх повна маса, включаючи і причепи, не перевищує 6 тонн; 

з) несправних або зіпсованих автотранспортних засобів. 

2. Дозволів не потрібно для транспортних засобів, які прямують до надання технічної 

допомоги. 

Відповідно до пункту 1 Статті 5 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ІРАН 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 міжурядової Угоди про міжнародний автомобільний 

транспорт (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

а) одноразових перевезень вантажів в та з аеропортів у випадках зміни повітряних 

маршрутів; 

б) перевезень багажу у причепах до легкових автомобілів та перевезень багажу будь-

якими транспортними засобами в та з аеропортів; 

в) перевезень пошти; 

г) перевезень пошкоджених транспортних засобів; 

д) перевезень експонатів виробів мистецтва, призначених для ярмарок і виставок; 

є) перевезень засобів та обладнання, призначених виключно для інформаційних 

цілей; 

ж) перевезення майна при переселенні, які виконуються перевізниками з 

застосуванням спеціалізованого обладнання і персоналу; 

з) перевезень вантажів транспортними засобами загальною масою до 6 тонн чи 

вантажопідйомністю до 3,5 тонн; 

і) перевезень транспортних засобів, коней та обладнання для спортивних заходів; 

к) транспортування хворих; 

л) транспортування допомоги та обладнання при стихійних лихах, аваріях і 

катастрофах. 

Відповідно до Статей 6, 8 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ІСПАНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне, або в/з третіх країн. В разі виконання транзитного перевезення в 

прямому напрямку, при зворотному транзиті цей дозвіл дозволяє 

завантажитися для перевезення вантажу до країни реєстрації АТЗ або 

третьої країни. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 10 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

а) перевезення пошти, яке здійснюється в рамках громадських послуг; 

б) перевезення пошкоджених та транспортних засобів, що вийшли з ладу; 

в) перевезення, пов’язані з похованнями; 

г) перевезення вантажів автомобілями, загальна вага яких разом з вантажем не 

перевищує 6 тонн, або корисне навантаження, включаючи причепи, не перевищує 3,5 тонни; 

д) перевезення медикаментів, медичного обладнання та інших вантажів, спрямованих 

у рамках термінової допомоги, особливо у випадках стихійного лиха; 

ж) перевезення предметів мистецтва, призначених для виставок, ярмарків і які не 

призначені для продажу; 

з) перевезення реквізитів, тварин для музичних, театральних вистав, зйомок фільмів, 

спортивних змагань або циркових вистав, а також предмети, призначені для проведення кіно- 

і телезйомок. 

Екіпаж автомобіля зобов’язаний мати відповідні документи, які належним чином 

підтверджують, що перевезення відповідає умовам цієї статті. 

Відповідно до пункту 1 статі 11 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 

Відповідно до пункту 2 статті 12 Угоди дозвіл не потрібний, якщо автомобіль 

в’їжджає порожній i буде виконувати одне з вищевказаних перевезень. 
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ІТАЛІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні (Євро-3 безпечний, Євро-5 безпечний, Євро-6 безпечний), 

універсальні для інтермодальних перевезень (О), універсальні для контрейлерних перевезень 

(iM) Євро-5 безпечні (130 км, 150 км, 300 км), універсальні для контрейлерних перевезень 

причепів (іM route) Євро-3 безпечний.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

(Євро-3 

безпечний, 

Євро-5 

безпечний, 

Євро-6 

безпечний) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

Євро-3 безпечні, Євро-5 безпечні або Євро-6 безпечні відповідно. 

Підтвердженням можливості використання цих дозволів є повний 

комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Універсальний 

для 

інтермодальних 

перевезень (О) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. Однак ці дозволи дійсні тільки в тому випадку, коли причепи 

або напівпричепи перевізників однієї Договірної Сторони доставляються 

на територію іншої Договірної Сторони морським шляхом, а подальше їх 

перевезення здійснюється територію іншої Договірної Сторони тягачами 

цієї Сторони. 

Універсальний 

для 

контрейлерних 

перевезень (iM) 

Євро-5 

безпечний 

(130 км, 300 км) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

Євро-5 безпечні. Однак ці дозволи дійсні тільки в тому випадку, коли АТЗ 

здійснює перевезення територією Італії на залізничній платформі з 

обов’язковим з’їздом з потягу і постановкою на потяг на італійській 

території, а перевезення супроводжується документацією з відповідними 

відмітками, що підтверджує повний залізничний маршрут. Відстань 

перевезення територією Італії на залізничній платформі має бути не менша, 

ніж 130 км або 300 км у кожному напрямі (прямому та зворотному). 

Підтвердженням можливості використання цих дозволів є повний 

комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Універсальний 

для 

контрейлерних 

перевезень 

причепів (іM 

route) Євро-3 

безпечний 

Дійсний для українських автопоїздів категорії не нижче Євро-3 

безпечні, що виконують двосторонні або транзитні перевезення на відрізку 

від кордону між Словенією та Італією до Червінняно дел Фріулі. Однак ці 

дозволи дійсні тільки в тому випадку, коли перевезення здійснюється 

територією Італії на залізничній платформі з обов’язковим з’їздом з потягу 

і постановкою на потяг тільки причепів чи напівпричепів, а відстань 

перевезення має становити не менше 200 км в прямому і не менше 200 км в 

зворотному напрямку. Підтвердженням можливості використання цих 

дозволів є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів 

встановленого зразку, передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 
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Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 14 міжурядової Угоди про взаємоврегулювання міжнародних 

пасажирських та вантажних перевезень (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від 

дозволів на проїзд по території країни, а саме: 

За умови дотримання вимог діючого національного законодавства, яке регламентує 

ввезення і вивезення нижчезгаданих вантажів, не потрібно дозволів на здійснення: 

1) перевезень тіл та праху померлих; 

2) перевезень матеріалів для виставок; 

3) перевезень вантажів до аеропортів або з аеропортів у випадках тимчасової відміни 

повітряного сполучення; 

4) перевезень багажу за допомогою причепа до транспортного засобу, 

пристосованого для транспортування пасажирів, та перевезення багажу будь-яким 

транспортним засобом до аеропортів або з аеропортів; 

5) перевезень пошти; 

6) перевезень речей, потрібних для невідкладної медичної допомоги, особливо у 

випадку стихійного лиха; 

7) перевезень коштовних речей (наприклад, дорогоцінні метали), що виконуються 

спеціальними транспортними засобами у супроводі охорони; 

8) перевезень запасних частин для морської та авіаційної навігації; 

9) в’їзду порожнього вантажного транспортного засобу, який має замінити інший 

транспортний засіб, що став непридатним для використання на території країни іншої 

Договірної Сторони, а також повернення порожнього аварійного транспортного засобу до 

країни реєстрації; 

10) перевезень бджіл і мальків риб; 

11) перевезень обладнання та приладдя для проведення театральних, музичних, 

спортивних, кіно- і циркових вистав, радіопередач, кінозйомок або телепередач; 

12) предметів або матеріалів, які призначені виключно для реклами або навчання 

(наприклад, вантажі для ярмарків або виставок). 

Відповідно до пункту 1 статі 13 та пункту 1 статі 14 Угоди вище передбачені 

звільнення від дозволів стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і 

транзитному сполученнях. 
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ЙОРДАНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальний з оплатою дорожніх зборів.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

з оплатою 

дорожніх зборів 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне, але тільки з обов’язковим нарахуванням плати за проїзд 

автомобільними дорогами Йорданії. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Будь-яке перевезення вантажів при здійсненні перевезень в двосторонньому 

сполученні, транзитом та в/з третіх країн потребують дозволу компетентного органу 

Договірної Сторони, так як відсутня двостороння міжурядова Угода «Про міжнародне 

автомобільне сполучення». 
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КАЗАХСТАН 
 

Види дозволів: 

Універсальні, транзитні, в/з третіх країн.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

При здійсненні перевезень вантажів з третіх країн на територію 

Республіки Казахстан іншим видом транспорту з перевантаженням 

(завантаженням/розвантаженням) в країні реєстрації автотранспортного 

засобу дозвіл Казахстану (в/з третіх) не потрібний у випадках 

підтвердження вказаного перевезення супровідними документами 

(міжнародна транспортна накладна (CMR), інвойс, коносамент або інший 

комерційний документ на вантаж, що перевозиться). При цьому 

перевезення має виконуватися на підставі універсального дозволу 

Казахстану. 

Транзитний 
Дає право на здійснення транзитного перевезення в прямому і 

зворотному напрямках. 

В/з 3 країн 

Дає право на здійснення наступних видів перевезень: 

- в’їзд на територію Договірної Сторони порожнього автомобіля та 

завантаження в третю країну; 

- в’їзд на територію Договірної Сторони автомобіля з вантажем з 

третьої країни та виїзд порожнього автомобіля; 

- в’їзд на територію Договірної Сторони автомобіля з вантажем з 

третьої країни та завантаження в ту ж саму третю країну, з якої був 

доставлений вантаж. Завантаження в будь-яку іншу третю країну потребує 

наявності другого дозволу в/з третіх країн. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародні перевезення 

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території 

країни не потрібен при наступних перевезеннях: 

а) експонатів, обладнання i матеріалів, призначених для ярмарок та виставок; 

б) транспортних засобів, тварин, а також різного інвентарю та майна, призначених 

для проведення спортивних заходів; 

в) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання i приладдя 

для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

г) тіл та праху померлих; 

д) пошти; 

е) пошкоджених автотранспортних засобів; 

ж) рухомого майна при переселенні; 

з) вантажів, на перевезення яких у відповідності із Статтею 7 даної Угоди отримано 

спеціальний дозвіл; 
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и) медичного обладнання та медикаментів для надання допомоги при стихійних 

лихах. 

Дозволів не потрібно для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

Звільнення, передбачені в підпунктах а), б), в) пункту 1 ст. 6 Угоди діють тільки в 

тих випадках, коли вантаж підлягає поверненню в країну, де зареєстровано автотранспортний 

засіб, або якщо вантаж буде перевозитись на територію третьої країни 

Пунктом 1 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 07.03.2006 р. передбачено, що 

автотранспортні засоби, які виконують перевезення на основі спеціального дозволу у 

відповідності зі статтею 7 Угоди, звільняються від дозволів згідно підпункту з) пункту 1 ст. 6 

Угоди на тій ділянці шляху, на яку оформлений спеціальний дозвіл. На ділянці шляху, на якій 

перевезення виконується без спеціального дозволу, потрібно наявність дозволу, відповідного 

виду виконуваного перевезення вантажів. 

Відповідно до пункту 3 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 09-10.06.2009 р. 

та пункту 2 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 24-25.10.2012 р., дозвіл на проїзд по 

території країни не потрібен при перевезеннях: 

Вантажів автотранспортними засобами, у яких максимально допустима загальна вага, 

включаючи причепи, не перевищує 6 тонн, та максимальне корисне навантаження яких, 

включаючи корисне навантаження причепів, не перевищує 3,5 тонни. 

Відповідно до пункту 1 статті 5 та пункту 1 статті 6 Угоди вище передбачені 

звільнення від дозволів стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і 

транзитному сполученнях. 
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КІПР 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з третіх країн.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

В/з третіх країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6, пункту 5 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

a) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарок і виставок; 

b) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначених для проведення спортивних заходів; 

c) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і приладдя 

для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

d) тіл або праху померлих; 

e) пошти; 

f) пошкоджених транспортних засобів; 

g) вантажу транспортними засобами, загальна вага яких разом з причепом не 

перевищує 6 тонн, або вантажопідйомність, включаючи причеп, не перевищує 3,5 тонн. 

Дозволів також не потрібно для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

Винятки, передбачені підпунктами (a), (b), (c) пункту 5 цієї статті дійсні тільки в 

тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню до держави реєстрації вантажного 

транспортного засобу, або якщо він перевозиться на територію третьої країни. 

Відповідно до пункту 1 Статті 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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КИРГИЗСТАН 
 

Види дозволів: 

Універсальні Євро-2 з оплатою дорожніх зборів, універсальні та треті країни.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Євро-2 

з оплатою 

дорожніх зборів 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне в прямому і зворотному напрямку екологічними 

автотранспортними засобами категорії не нижче Євро-2, але тільки з 

обов’язковим нарахуванням плати за проїзд автомобільними дорогами 

Киргизстану. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є 

сертифікат відповідності стандартам по шуму та викидах відпрацьованих 

газів встановленого зразку. 

Універсальний 

та треті країни 

Дає право виконати тільки один з наступних видів перевезень: 

- двостороннє перевезення (в прямому і зворотному напрямках); 

- транзитне перевезення (в прямому і зворотному напрямках); 

- перевезення вантажу з третьої країни і виїзд з вантажем (або 

порожнім) до країни реєстрації транспортного засобу; 

- перевезення вантажу з країни реєстрації транспортного засобу на 

територію другої Договірної сторони і виїзд з вантажем (або порожнім) до 

третьої країни. 

В разі виконання перевезення з третьої країни на територію другої 

Договірної сторони і подальшому завантаженні до третьої країни необхідна 

наявність двох бланків дозволів універсальних та треті країни. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1) Дозвіл не потрібен на виконання перевезень: 

а) експонатів, обладнання i матеріалів, призначених для ярмарок i виставок; 

б) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю та майна, 

призначених для проведення спортивних заходів; 

в) театральних декорацій i реквізиту, музичних інструментів, обладнання i приладдя 

для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

г) тіл та праху померлих. 

д) пошти. 

е) несправних та пошкоджених автотранспортних засобів; 

ж) рухомого майна при переселенні; 

з) гуманітарної допомоги, а також для надання допомоги при стихійних лихах. 

2) Дозволи не потрібні також для автотранспортних засобів, що прямують для 

надання технічної допомоги. 
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3) Виключення, передбачені в підпунктах "а", "б" і "в" пункту 1 цієї статті діють 

тільки у тому випадку, якщо вантаж підлягає поверненню в країну, в якій зареєстрований 

автотранспортний засіб, або якщо вантаж перевозитиметься на територію третьої країни. 

Відповідно до пункту 2 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 23.03.2006 р., 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при перевезеннях: 

Вантажів з вантажопідйомністю автотранспортного засобу до 3,5 тонн включно. 

Відповідно до пункту 1 Статті 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ЛАТВІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні та треті країни.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення. Також дає 

право на виконання не більше двох видів перевезень (двостороннього і 

транзитного) під час виконання одного кругорейсу в прямому та 

зворотному сполученні. 

Універсальний 

та треті країни 

Дає право на здійснення наступних видів перевезень: в/з третіх країн, 

двостороннього і транзитного. При цьому один бланк дозволу дає право 

перевізнику однієї з договірних сторін виконати один із трьох зазначених 

видів перевезень при слідуванні в напрямку іншої договірної сторони, а в 

зворотному напрямку виконати двостороннє або транзитне перевезення, 

або перевезення в третю країну. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно на виконання перевезень: 

а) рухомого майна при переселенні: 

б) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків та виставок; 

в) транспортних засобів, тварин, а також різного інвентарю та майна, призначених 

для проведення спортивних заходів; 

г) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і приладдя 

для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

д) тіл і праху померлих; 

є) несправних або пошкоджених автотранспортних засобів; 

ж) автомобілями вантажопідйомністю до 3,5 тонн і загальною вагою до 6 тонн; 

з) гуманітарної допомоги, а також по наданню екстреної допомоги при стихійних 

лихах, аваріях і катастрофах. 

2. Дозволів не потрібно для транспортних засобів, прямуючих для надання технічної 

допомоги.  

3. Винятки, передбачені, у підпунктах б), в), г) пункту 1 цієї статті, діють тільки в тих 

випадках, коли вантаж підлягає поверненню до країни, де зареєстровано автотранспортний 

засіб, або якщо вантаж перевозиться транзитом на територію третьої країни. 

Відповідно до пункту 2 Виконавчого протоколу про використання Угоди від 

23.05.1995р., дозвіл на проїзд по території країни не потрібен: 

При проїзді порожніх автотранспортних засобів, придбаних фізичними i 

юридичними особами однієї з Договірних Сторін. 

Відповідно до пункту 1 Статті 5 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 



 30 

ЛИТВА 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн. 

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дають право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

В/з 3 країн 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн. Дозвіл в/з третіх країн дає також право 

виконати спочатку перевезення “з” третьої країни до другої Договірної 

сторони і здійснити в зворотному напрямку по тому ж бланку дозволу 

перевезення з території цієї Договірної сторони в третю країну або до 

країни реєстрації АТЗ, або виїхати порожнім. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародні перевезення пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від 

дозволів на проїзд по території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для виконання перевезень: 

а) рухомого майна при переселенні; 

б) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків і виставок; 

в) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначеного для проведення спортивних заходів; 

г) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, і приладдя для 

кінозйомок, радіо - та телевізійних передач; 

д) тіл і праху померлих; 

є) автомобілями вантажопідйомністю до 3,5 тонн і загальною масою до 6 тонн 

включно; 

ж) пошкоджених транспортних засобів або для надання їм технічної допомоги; 

з) пошти; 

і) медичного обладнання і медикаментів для надання допомоги при стихійних лихах. 

2. Винятки, передбачені підпунктами "б", "в", "г" пункту 1 цієї Статті, діють тільки в 

тих випадках, коли вантаж підлягає поверненню до країни, де зареєстрований транспортний 

засіб, а також вантаж перевозитиметься транзитом на територію третьої країни. 

Відповідно до пункту 1 Статті 5 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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МАКЕДОНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні (Євро-2, 3, 5), універсальні та треті країни.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Євро-2, 3, 5 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне в прямому і зворотному напрямку екологічними 

автотранспортними засобами категорії не нижче Євро-2 або Євро-3, або 

Євро-5 відповідно. Підтвердженням можливості використання цих дозволів 

є сертифікат відповідності стандартам по шуму та викидах відпрацьованих 

газів встановленого зразку на тягач. 

Універсальний 

та треті країни 

Дає право виконати двостороннє, транзитне перевезення, перевезення 

в/з третіх країн, або комбінацію таких перевезень, однак не більше двох 

перевезень протягом одного кругорейсу (двостороннє + в/з третіх країн, в/з 

третіх країн + транзит, двостороннє + транзит). 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення пасажирів і вантажів (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не 

потрібен при наступних перевезеннях: 

а) перевезення транспортним засобом, загальна вага якого, включаючи причіп, не 

перевищує 6 тон або допустима вантажність якого, включаючи причіп, не перевищує 3,5 

тони; 

б) перевезення пошкоджених транспортних засобів або тих, що вийшли з ладу, або 

перевезення відремонтованих транспортних засобів; 

в) рух порожнього вантажного транспортного засобу, який призначений замінити 

пошкоджений транспортний засіб в іншій країні, а також зворотний рух після ремонту 

пошкодженого транспортного засобу; 

г) перевезення бджіл та мальків риб; 

д) перевезення медичних матеріалів та обладнання у випадку надання швидкої 

допомоги, у разі стихійних лих і для гуманітарних потреб; 

е) перевезення виробів мистецтва та предметів, призначених для виставок та 

ярмарок; 

є) перевезення майна, матеріалів та тварин для або від театральних, музичних, 

кіномистецьких, спортивних або циркових заходів, виставок та ярмарків, а також які 

призначені для радіо-, кіно- і телепередач; 

ж) перевезення тіл або праху померлих. 

Відповідно до пункту 1 Статті 6 Угоди та пункту 2 Протоколу Засідання Змішаної 

Комісії від 17-18.05.2011 р., вище передбачені звільнення від дозволів стосуються перевезень 

вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях, а також перевезень в/з третіх 

країн. 
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МОЛДОВА 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні S, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дають право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

Універсальний 

S 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„особливо зелені та безпечні”. Підтвердженням можливості використання 

цих дозволів є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів 

встановленого зразку, передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

В/з 3 країн 

Дає право на виконання наступних видів перевезень з/без вантажу: 

третя країна – друга Договірна Сторона – третя країна; 

третя країна – друга Договірна Сторона – країна реєстрації АТЗ;  

країна реєстрації АТЗ – друга Договірна Сторона – третя країна. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

а/ рухомого майна при переселенні; 

б/ експонатів, устаткування і матеріалів, призначених для ярмарок і виставок; 

в/ транспортних засобів, тварин, спортивного інвентарю і майна, призначеного для 

проведення спортивних заходів; 

г/ театральних декорацій та реквізиту, музичних інструментів, устаткування для 

кінозйомок, радіо, телевізійних передач; 

д/ тіл або праху померлих. 

Виключення, передбачені в пунктах "б", "в", "г", діють у випадках, коли вантаж 

підлягає поверненню на територію тієї Договірної Сторони, якій належить автотранспорт, або 

якщо вантаж перевозиться транзитом в треті країни. 

Відповідно до пункту 3 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 07-08.06.1995 р., 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при перевезеннях: 

Автомобілями вантажопідйомністю до 3,5 тонн i загальною масою до 6 тонн. 

Відповідно до Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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МОНГОЛІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні. 
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дають право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

а) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків та виставок;  

б) транспортних засобів, тварин, а також різного інвентарю та майна, призначених 

для проведення спортивних заходів;  

в) театральних декорацій і реквізитів, музичних інструментів, обладнання та 

приналежностей для кінозйомок, радіо та телевізійних передач;  

г) тіл та праху померлих;  

д) поштових відправлень;  

є) пошкоджених автотранспортних засобів;  

ж) рухомого майна при переселенні;  

з) медичного обладнання та медикаментів для подання допомоги при стихійному 

лихові.  

Дозволи не потрібні також для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

Винятки, передбачені у п.п. "а", "б" і "в", діють лише у випадках, коли вантаж 

підлягає поверненню у країну, в якій зареєстрований автотранспортний засіб, або якщо 

вантаж буде перевозитися транзитом на територію третьої країни. 

Відповідно до Статті 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 



 34 

НІДЕРЛАНДИ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні багаторазові.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн. 

Універсальний 

багаторазовий 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн. 

Багаторазові дозволи видаються тим перевізникам, які здійснили 

найбільшу кількість поїздок у Нідерланди або транзитом територією цієї 

країни. Дозвіл дійсний протягом всього року для одного автомобіля, номер 

якого проставляється під час його видачі. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до пункту 2 Статті 3 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) дозволи на проїзд по території країни не потрібні на виконання 

таких видів перевезень або для руху без вантажів при: 

- перевезеннях пошти; 

- перевезеннях транспортних засобів, які пошкоджені; 

- перевезеннях вантажів транспортними засобами, допустима вага яких, включаючи 

вагу причепа, не перевищує 6 тонн або допустима вантажопідйомність яких, включаючи 

вантажопідйомність причепа, не перевищує 3,5 тонн; 

- перевезеннях медичних вантажів і обладнання або інших вантажів для надання 

екстреної допомоги, зокрема при стихійних лихах. 

Відповідно до пункту 4 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 18.08.1993 р., 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при перевезеннях: 

- переїзд, що виконують фірми з використанням спеціалістів та устаткування, 

пристосованого для цих цілей; 

- робіт та предметів мистецтва для ярмарків та виставок. 

- скакових коней у спеціальних автомашинах; 

- власності, реквізиту та звірів для театральних, музичних, спортивних або циркових 

вистав або для запису на радіо, виготовлення стрічок або телевізійної продукції; 

- ритуальні перевезення. 

Відповідно до пункту 1 Статті 3 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях, а також 

перевезень в/з третіх країн. 
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НІМЕЧЧИНА 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні (Євро-3 безпечний, Євро-4 безпечний, Євро-5 безпечний, 

Євро-6 безпечний).  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення. Також дає 

право на виконання комбінації двох різних видів перевезень 

(двостороннього і транзитного) під час виконання одного кругорейсу в 

прямому та зворотному  сполученні. Цей дозвіл дає також право на 

виконання перевезень в/з третіх країн, при умові обов’язкового транзиту 

через країну реєстрації АТЗ. 

Універсальний 

(Євро-3 

безпечний, 

Євро-4 

безпечний, 

Євро-5 

безпечний, 

Євро-6 

безпечний) 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення 

екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче Євро-3 

безпечний або Євро-4 безпечний, або Євро-5 безпечний, або Євро-6 

безпечний відповідно. Також дає право на виконання комбінації двох 

різних видів перевезень (двостороннього і транзитного) під час виконання 

одного кругорейсу в прямому та зворотному  сполученні. Цей дозвіл дає 

також право на виконання перевезень в/з третіх країн, при умові 

обов’язкового транзиту через країну реєстрації АТЗ. Підтвердженням 

можливості використання цих дозволів є повний комплект дійсних 

екологічних сертифікатів встановленого зразку, передбачених 

відповідними резолюціями ЄКМТ. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 9, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

1) предметів або матеріалів, які призначені виключно для реклами або навчання 

(наприклад, вантажі для ярмарків або виставок);  

2) обладнання та приладдя до або з місця проведення театральних, музичних, 

спортивних, кіно- і циркових вистав, а також до та із місця проведення радіопередач, 

кінозйомок або телепередач;  

3) пошкоджених автотранспортних засобів (їх повернення);  

4) тіл померлих;  

5) вантажів автотранспортними засобами, допустима загальна вага яких, включаючи 

загальну вагу причепів, не перевищує 6 тонн, або допустиме корисне навантаження яких, 

включаючи корисне навантаження причепів, не перевищує 3,5 тонн;  

6) медикаментів, медичних інструментів та обладнання, а також інших вантажів, 

призначених для надання допомоги у надзвичайних випадках (зокрема при стихійних лихах); 

7) вантажів при переселенні (домашні речі); 

8) тварин. 
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Відповідно до пункту 4 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 19-20.08.2008 р. 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен також при перевезеннях: 

При перегоні придбаних автотранспортних засобів (без вантажу). 

Відповідно до Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 

Відповідно до пункту 4.1 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 13-14.10.2010 р. 

звільнення від дозволів, передбачені підпунктом 8 пункту 1 статті 9 Угоди (перевезення 

тварин) стосуються також перевезень в/з третіх країн при умові виконання цих перевезень 

через країну реєстрації транспортного засобу. 
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НОРВЕГІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні (Євро-5), в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

Універсальний 

Євро-5 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

Євро-5. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є 

сертифікат відповідності стандартам по шуму та викидах відпрацьованих 

газів встановленого зразку на тягач. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 12 пункту 2 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення пасажирів і вантажів (далі – Угода) дозволи на проїзд по території країни не 

потрібні на виконання таких видів перевезень або для поїздок без вантажів, які здійснюються 

у зв’язку з такими перевезеннями: 

a) особистих речей у зв’язку зі зміною місця проживання; 

b) матеріалів, предметів, творів мистецтва та інших предметів некомерційного 

характеру, призначених для аукціонів або виставок; що проводяться на території іншої 

Договірної Сторони; 

c) матеріалів і предметів, призначених виключно для рекламних, навчальних та 

інформаційних цілей; 

d) наборів, аксесуарів та тварин для театральних, музичних вистав, професійних 

кінозйомок, спортивних змагань, цирків та виставок, що проходять на території іншої 

Договірної Сторони; 

e) обладнання для радіо - та професійного звукозапису, професійних кінозйомок і 

телеобладнання; 

f) похоронними перевезеннями; 

g) перевезеннями пошти для обслуговування населення; 

h) перевезеннями пошкоджених транспортних засобів або таких, що вийшли з ладу; 

i) перевезеннями бджіл або мальків риб; 

j) перевезеннями вантажів автотранспортними засобами, допустима вага яких, 

включно з вагою причепів, не перевищує 6 тонн або допустима вантажопідйомність яких, 

включно з вагою причепів, не перевищує 3,5 тонни; 

k) перевезеннями медичних вантажів та обладнання або інших вантажів, необхідних 

при надзвичайній ситуації, зокрема у випадках стихійного лиха та надання гуманітарної 

допомоги. 

Відповідно до пункту 1 Статті 3 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ПОЛЬЩА 
 

Види дозволів: 

Універсальні (Євро-4), транзитні (Євро-4). 
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Євро-4 

Дає право виконати двостороннє, транзитне перевезення і перевезення 

в/з третіх країн, а також їх комбінацію (але не більше двох перевезень) в 

ході виконання одного кругорейсу в прямому і зворотному напрямках 

екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче Євро-4. При 

цьому, забороняється виконання на основі одного універсального бланку 

дозволу разом двох перевезень різних видів в одному напрямку (через 

довантаження автомобіля). Крім того, перевезення в/з третіх країн мають 

виконуватися лише транзитом через країну реєстрації АТЗ, через пункти 

пропуску на українсько-польському кордоні. Підтвердженням категорії 

екологічності АТЗ є рік його виготовлення, який зазначений в свідоцтві 

про реєстрацію АТЗ (Євро-4 – починаючи з 01.01.2006 року). 

Транзитний 

Євро-4 

Дає право на здійснення транзитного перевезення в прямому і 

зворотному напрямках екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче Євро-4. Підтвердженням категорії екологічності АТЗ є 

рік його виготовлення, який зазначений в свідоцтві про реєстрацію АТЗ 

(починаючи з 01.01.2006 року). 

Примітки: 

1. У випадках, якщо АТЗ відповідає певним екологічним нормам, але при цьому був 

виготовлений раніше вище зазначених дат (для АТЗ категорій Євро-4 і вище), для 

підтвердження категорії екологічності перевізник має надати відповідні сертифікати 

встановленого зразку. У випадках, коли в свідоцтві про реєстрацію не зазначено рік 

виготовлення АТЗ, категорію його екологічності визначати виключно по сертифікатах 

встановленого зразку. 

2. Категорія екологічності АТЗ визначається тільки на підставі року виготовлення 

автомобіля (тягача), рік виготовлення причепа (напівпричепа) до уваги не береться. 

При цьому, при виконанні перевезень в/з третіх країн транспортними засобами 

категорії не нижче Євро-4 рік випуску причепа (напівпричепа) має бути не раніше 

1996 року. Якщо причіп (напівпричіп) має рік випуску раніше 1996, то на нього в 

даному випадку має бути виданий відповідний сертифікат безпеки. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

а/ рухомого майна при перевезенні; 

б/ матеріалів і предметів, творів мистецтва, призначених для ярмарків, виставок, 

видовищ неторгового характеру на території другої Договірної Сторони; 

в/ обладнання, предметів, тварин, призначених для театральних, музичних, 

спортивних, циркових та кіно-заходів і ярмарків на території другої Договірної Сторони; 
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г/ обладнання, призначеного для радіо, кіно, фото, телевізійних зйомок; 

д/ покійного; 

є/ пошкоджених транспортних засобів. 

Відповідно до пункту 4 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 11-12.06.1997 р. 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен також при перевезеннях: 

- Проїзд автомобілів технічної допомоги. 

Відповідно до пункту 4 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 25-28.05.1999 р. 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен також при перевезеннях: 

- Вантажів автотранспортними засобами вантажопідйомністю до 3,5 тонн включно 

або загальною вагою до 6 тонн включно. 

- При здійсненні "першої поїздки" порожніх автотранспортних засобів, придбаних в 

третіх країнах. 

Відповідно Статей 5, 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 

Відповідно до пункту 2 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 17-18.10.2013 р. 

від наявності дозволів звільняються перевезення вантажів, що виконуються автомобілями з 

вантажопідйомністю до 3,5 тонн або з допустимою загальною вагою до 6 тонн і ці звільнення 

стосуються всіх видів перевезень (двосторонніх, транзитних та в/з третіх країн при 

транзитному проїзді через країну реєстрації автомобіля). 
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ПОРТУГАЛІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні S, універсальні та треті країни S.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

S 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„особливо зелені та безпечні”. Підтвердженням можливості використання 

цих дозволів є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів 

встановленого зразку, передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Універсальний 

та треті країни 

S 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне або в/з третіх країн екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче „особливо зелені та безпечні”. Підтвердженням 

можливості використання цих дозволів є повний комплект дійсних 

екологічних сертифікатів встановленого зразку, передбачених 

відповідними резолюціями ЄКМТ. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6 пункту 4 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення пасажирів і вантажів (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не 

потрібен при наступних перевезеннях: 

a) перевезення вантажів транспортними засобами, загальна максимальна вага яких з 

вантажем, у тому числі з причепом, не перевищує 6 тонн, або дозволене корисне 

навантаження яких, у тому числі з причепом, не перевищує 3,5 тонн; 

b) перевезення чи буксирування пошкоджених (зламаних) транспортних засобів 

спеціалізованим транспортним засобом технічної допомоги; 

c) поїздок порожнього вантажного транспортного засобу, направленого для заміни 

транспортного засобу, який вийшов з ладу в іншій країні, а також поїздка відремонтованого 

транспортного засобу у зворотному напрямку; 

d) перевезення медичних вантажів та обладнання, необхідних у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, зокрема у випадках стихійного лиха та з метою надання гуманітарної 

допомоги; 

e) перевезення виробів і предметів, призначених для ярмарок та виставок; 

f) перевезення для некомерційних цілей приладдя та тварин на театральні та музичні 

вистави, кінозйомки, спортивні заходи, циркові вистави чи ярмарки або з них, а також 

перевезення приладдя, призначеного для створення радіо - і телепередач, кіно продукції; 

g) перевезення пошти для обслуговування населення; 

h) перевезення тіл та праху померлих. 

Винятки, передбачені в підпунктах e) та f) пункту 4 цієї статті діють тільки у разі, 

якщо вантаж підлягає поверненню до країни, де зареєстровано транспортний засіб, або якщо 

він перевозиться на територію третьої країни. 

Відповідно до Статті 1 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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РОСІЯ 
 

Види дозволів: 

Транзитні.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Транзитний 

Дає право на здійснення транзитного перевезення в прямому і 

зворотному напрямках. 

Примітка щодо заповнення дозволу: при першому в’їзді 

транспортного засобу на територію РФ під час транзитного перевезення 

необхідно заповнювати ліву сторону дозволу (п.п. 10-13) незалежно від 

напрямку перевезення (пряме чи зворотне). Наприклад: спочатку було 

перевезення на поромі не через територію РФ, а у зворотному напрямку 

перевезення виконувалось транзитом через територією РФ. 

Порядок заповнення російських дозволів регламентується наказом 

Мінтрансу Росії від 28.07.2020 №261. 

Примітки щодо виконання перевезень в/з третіх країн: 

1. Особливості виконання перевезень вантажів до/з Росії з/до третіх країн 

регламентується наказом Мінтрансу Росії від 28.07.2020 № 259. 

2. Відповідно до роз’яснення російської сторони (лист Мінтрансу Росії від 05.06.2018 № 

03-04/12109-ИС) та вище зазначеного наказу Мінтрансу Росії, не допускається 

перевезення вантажів третіх країн (в тому числі з морських портів та ліцензійних 

складів України до Росії без відповідних дозвільних документів (дозволу Росії в/з 

третіх країн або дозволу ЄКМТ (з правом роботи до Росії) з країн-членів ЄКМТ). 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода): 

Перевезення вантажу між обома країнами у двосторонньому сполученні 

здійснюються без дозволів. 

Відповідно до Статті 7 Угоди дозволи не потрібні на виконання наступних 

транзитних перевезень: 

а) рухомого майна при переселенні; 

б) експонатів, обладнання й матеріалів, призначених для ярмарок і виставок; 

в) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю та майна, 

призначених для проведення спортивних змагань; 

г) театральних декорацій і реквізиту, музикальних інструментів, обладнання й 

приладдя для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

д) тіл чи праху померлих; 

е) гуманітарної допомоги, що оформлена відповідними документами; 

є) медичного обладнання і медикаментів для надання допомоги при аваріях і 

стихійних лихах; 

ж) пошти; 

з) несправних автотранспортних засобів. 
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Відповідно до пункту 1 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 19-22.01.1998 р. та 

пункту 5 Протоколу засідання Змішаної Комісії від 6-7.09.2010 р. дозвіл на проїзд по 

території країни не потрібен також при перевезеннях: 

Вантажів автотранспортними засобами вантажопідйомністю до 3,5 тонн і загальною 

масою до 6 тонн при транзитних перевезеннях та перевезення в/з третіх країн. 

Звертаємо Вашу увагу: Згідно з роз’ясненням АСМАП Росії (лист від 23.01.2017, 

№ АСМАП-5/2-1897), до законодавства Росії, що регулює здійснення міжнародних 

автомобільних перевезень, були внесені зміни. Відповідно до цих змін можливість здійснення 

міжнародних автомобільних перевезень без дозволів на підставі домовленостей, досягнутих 

під час двосторонніх переговорів, в даний час чинним законодавством не передбачена. Отже 

рішення засідання Змішаної українсько-російської комісії з питань міжнародних 

автомобільних перевезень (6-7.09.2010, м. Київ) стосовно можливості здійснення 

міжнародних автомобільних перевезень без дозволів автотранспортними засобами 

вантажопідйомністю до 3,5 т та повною масою до 6 т вважаються такими, що втратили 

чинність. 

В зв’язку з цим, перевезення по території Росії зазначеними автотранспортними 

засобами можуть виконуватися лише на підставі відповідних російських дозволів! 
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РУМУНІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні та треті країни.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

Універсальний 

та треті країни 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне, або в/з третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

1.1. рухомого майна при переселенні; 

1.2. експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків і виставок; 

1.3. транспортних засобів, тварин, а також різного інвентарю і майна, призначених 

для проведення спортивних заходів; 

1.4. театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і 

приладдя для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач; 

1.5. тіл і праху померлих; 

1.6. транспортних засобів для заміни, буксирування та ремонту технічно несправних і 

пошкоджених транспортних засобів; 

1.7. гуманітарної допомоги, а також при наданні термінової допомоги при стихійних 

лихах, аваріях і катастрофах; 

1.8. вантажів автомобілями вантажопідйомністю до 3,5 тонни і загальною масою до 

6,3 тонни; 

1.9. закуплених транспортних засобів при їх першому порожньому перегоні до 

країни, де вони будуть зареєстровані. 

Вантажі, перераховані у пунктах 1.2, 1.3, 1.4, підлягають обов’язковому зворотному 

вивезенню з країни. 

Відповідно до пункту 1 статі 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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СЕРБІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн, в/з 3 країн Євро-3 безпечний.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати двостороннє або транзитне перевезення, а також їх 

комбінацію у прямому і зворотному  напрямках, при цьому кількість в’їздів 

в країну з одним бланком дозволу не повинно перевищувати двох разів. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 

В/з 3 країн 

Євро-3 

безпечний 

Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн екологічними 

автотранспортними засобами категорії не нижче „Євро-3 безпечні”. 

Підтвердженням можливості використання цих дозволів є повний 

комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про автомобільні перевезення пасажирів 

і вантажів (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по території 

країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для перевезень: 

1.1) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарок і виставок; 

1.2) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначених для проведення спортивних та циркових заходів; 

1.3) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і 

приладдя для кінозйомок, радіо - і телевізійних передач; 

1.4) тіл або праху померлих; 

1.5) пошти; 

1.6) пошкоджених транспортних засобів; 

1.7) бджіл і мальків риб; 

1.8) гуманітарної допомоги при стихійних лихах; 

1.9) вантажів транспортними засобами, загальна вага яких разом з причепом не 

перевищує 6 тонн, або вантажопідйомність, включаючи причеп, не перевищує 3.5 тонни. 

2. Дозволу не потрібно для в’їзду і зворотної подорожі: 

2.1) автомобілів технічної допомоги; 

2.2) порожньої вантажівки, що прямує на заміну пошкодженої вантажівки на 

території держави однієї з Договірних Сторін. 

3. Змішана Комісія, що зазначається у статті 16 цієї Угоди, може доповнити перелік 

перевезень, звільнених від дозволів. 

4. Винятки, передбачені підпунктами 1.1, 1.2 та 1.3 пункту 1 цієї статті, дійсні тільки 

в тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню до держави реєстрації вантажівки, або 

якщо він перевозиться на територію третьої країни. 

5. У випадку перевезень, згаданих в пунктах 1 та 2 цієї статті, на борту 

транспортного засобу повинні бути всі необхідні документи, що підтверджують належність 

вантажу до одного з вищезгаданих типів. 

Відповідно до пункту 1 статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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СИРІЯ 
 

Види дозволів: 

Починаючи з 2014 року, обмін дозволами між Україною та Сирією не здійснюється у 

зв’язку з війною на території Сирії.  

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення пасажирів і вантажів (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів 

на проїзд по території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для перевезень: 

а) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарок і виставок; 

б) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначених для проведення спортивних заходів; 

в) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і приладдя 

для кінозйомок, радіо - і телевізійних передач; 

г) тіл або праху померлих; 

д) пошти; 

є) пошкоджених транспортних засобів; 

ж) бджіл і мальків риб; 

з) гуманітарної допомоги при стихійних лихах; 

і) вантажів транспортними засобами, загальна вага яких разом з причепом не 

перевищує 6 тон, або вантажопідйомність, включаючи причеп, не перевищує 3.5 тонни. 

Змішана Комісія може доповнити перелік перевезень, звільнених від дозволів. 

2. Дозволів не потрібно для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

3. Винятки, передбачені підпунктами "а", "б", "в" пункту 1 цієї статті дійсні тільки в 

тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню до країни реєстрації вантажного 

транспортного засобу, або якщо він перевозиться на територію третьої країни. 

4. У випадку перевезень, згаданих в пункті 1 цієї статті, водій транспортного засобу 

повинен мати всі необхідні документи, що підтверджують належність вантажу до одного з 

вищезгаданих типів. 

Відповідно до статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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СЛОВАЧЧИНА 
 

Види дозволів: 

Двосторонні, транзитні, транзитні Євро-4, транзитні Євро-5, в/з третіх країн.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Двосторонній 
Дає право на виконання двостороннього перевезення у прямому і 

зворотному напрямках. 

Транзитний 
Дає право на виконання транзитного перевезення у прямому і 

зворотному напрямках. 

Транзитний 

Євро-4 

Дає право на виконання транзитного перевезення у прямому і 

зворотному напрямках екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче Євро-4. Підтвердженням можливості використання цих 

дозволів є сертифікат відповідності стандартам по шуму та викидах 

відпрацьованих газів встановленого зразку на тягач. 

Транзитний 

Євро-5 

Дає право на виконання транзитного перевезення у прямому і 

зворотному напрямках екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче Євро-5. Підтвердженням можливості використання цих 

дозволів є сертифікат відповідності стандартам по шуму та викидах 

відпрацьованих газів встановленого зразку на тягач. 

В/з 3 країн 

Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. Дозвіл в/з третіх 

країн також дає право виконати перевезення з третьої країни і зворотно 

завантажитись або в третю країну або до країни реєстрації АТЗ, чи виїхати 

порожнім. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

а) перевезення предметів особистого споживання осіб, які тимчасово в’їжджають, на 

територію іншої Договірної Сторони; 

б) перевезення творів мистецтва, предметів і обладнання, які ввозяться або 

вивозяться тимчасово з пізнавальною або подібною метою; 

в) перевезення речей, обладнання або тварин, призначених для театральних, 

музикальних і фільмових вистав або спортивних заходів, ярмарків і виставок, або для радіо -, 

телевізійних і кінозйомок, якщо ці речі і обладнання привозяться або вивозяться звідти; 

г) перевезення праху і тіл померлих; 

д) перевезення вантажів до аеропорту і з аеропорту у випадку відхилення авіарейсів; 

є) перевезення пошти; 

ж) перевезення вантажів транспортними засобами, припустима загальна вага яких, 

включаючи загальну вагу причепу, не перевищує 6 тонн, або їх корисна вантажопідйомність, 

включаючи вантажопідйомність причепу, не перевищує 3,5 тонн; 

з) перевезення пошкоджених автотранспортних засобів або автотранспортних 

засобів, що потребують ремонту; 



 47 

і) перевезення ліків і медичних приладів, обладнання або інших матеріалів, 

призначених для надання допомоги у невідкладних випадках (зокрема при стихійних лихах); 

к) перевезення живих тварин; 

л) перевезення бджіл і рибної молоді. 

Відповідно до пункту 2 Статті 6 та Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення 

від дозволів стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному 

сполученнях. 
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СЛОВЕНІЯ 
 

Види дозволів: 

Транзитні, транзитні та треті країни.  

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Транзитний 
Дає право на виконання транзитного перевезення у прямому і 

зворотному напрямках. 

Транзитний та 

треті країни 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – транзитне або в/з 

третіх країн. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для: 

а) перевезення експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарок і 

виставок; 

б) перевезення з некомерційною метою до пунктів призначення і в зворотному 

напрямку майна, обладнання, тварин, призначених для проведення театральних, музичних, 

фільмових, спортивних або циркових вистав, ярмарок чи свят, кінозйомок, а також для 

запису радіо- і телевізійних передач; 

в) перевезення тіл або праху померлих; 

г) перевезення пошти; 

д) перевезення пошкоджених або несправних транспортних засобів; 

є) перевезення бджіл і мальків риб; 

ж) перевезень медикаментів і медичного обладнання, необхідного для надання 

екстреної допомоги, особливо в разі стихійного лиха необхідності надання гуманітарної 

допомоги; 

з) перевезень вантажів транспортними засобами, загальна вага яких разом з 

причепом не перевищує 6 тонн, або допустима вантажопідйомність, включаючи причеп, не 

перевищує 3,5 тонни. 

2. Винятки, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 1 цієї статті дійсні тільки в 

тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню до країни реєстрації вантажного 

транспортного засобу, або якщо він перевозиться на територію третьої країни. 

3. У випадку перевезень, згаданих в пункті 1 цієї статті, водій транспортного засобу 

повинен мати документи, що чітко підтверджують належність перевезення до одного з 

вищезгаданих видів. 

Відповідно до пункту 3 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 21-22.09.2004 р., 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при перевезеннях: 

Вантажів у двосторонньому сполученні. 

Відповідно до пункту 1 Статті 6 Угоди звільнення від дозволів, передбачені 

Статтею 7 Угоди, стосуються лише перевезень вантажів у транзитному сполученні. 
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ТАДЖИКИСТАН 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6, пункту 1 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

пасажирське і вантажне сполучення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від 

дозволів на проїзд по території країни, а саме: 

1. Дозволи не потрібні на виконання перевезень: 

a. експонатів, устаткування і матеріалів, що призначені для ярмарок і виставок; 

b. транспортних засобів, тварин, а також різного інвентарю і майна, призначених для 

проведення спортивних заходів; 

c. театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, устаткування і 

приладдя для кінозйомок, радіо і телепередач; 

d. тіл і праху померлих; 

e. пошти; 

f. ушкоджених транспортних засобів; 

g. бджіл і мальків риб; 

h. рухомого майна при переселенні; 

i. автомобілями, вантажопідйомністю до 3,5 тонн або загальною вагою до 6,0 тонн; 

j. медикаментів, медичних інструментів і устаткування, а також інших вантажів для 

надання допомоги в надзвичайних ситуаціях (зокрема, у випадку стихійних лих і під час 

перевезення гуманітарної допомоги). 

Дозволів не потрібно також для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

2. Виключення, що передбачені в підпунктах „a”, „b” і „c” пункту 1 цієї Статті, діють 

тільки в тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню в країну, у якій зареєстроване 

вантажний транспортний засіб. 

3. При здійсненні перевезень, зазначених у цій Статті, водій транспортного засобу 

повинен мати документи, що підтверджують факт здійснення одного із зазначених видів 

перевезень. 

Відповідно до пункту 1 Статті 5 та пункту 1 Статті 6 Угоди вище передбачені 

звільнення від дозволів стосуються перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному 

сполученнях, а також перевезень в/з третіх країн. 
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ТУРЕЧЧИНА 
 

Види дозволів: 

Двосторонні, транзитні, транзитні Євро-1, в/з 3 країн, для порожніх автомобілів. 

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Двосторонній 

Дає право на здійснення двостороннього перевезення в прямому та 

зворотному напрямках. При цьому автотранспортний засіб повинен 

в’їжджати до Туреччини (України) тільки завантаженим з країни реєстрації 

АТЗ. 

Транзитний 
Дає право на виконання транзитного перевезення (як завантаженим так і 

порожнім). 

Транзитний 

Євро-1 

Дає право на виконання транзитного перевезення (як завантаженим так і 

порожнім) екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

Євро-1. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є 

сертифікат відповідності стандартам по шуму та викидах відпрацьованих 

газів встановленого зразку. 

В/з 3 країн 

Дає право на здійснення наступних видів перевезень: 

- в’їзд на територію другої Договірної Сторони порожнього автомобіля 

та завантаження в третю країну; 

- в’їзд на територію другої Договірної Сторони автомобіля з вантажем з 

третьої країни та виїзд порожнього автомобіля; 

- в’їзд на територію другої Договірної Сторони автомобіля з вантажем з 

третьої країни та завантаження в будь-яку третю країну. 

Для порожніх 

автомобілів 

Дає право в’їзду порожнього транспортного засобу до другої Договірної 

Сторони та подальшого завантаження і перевезення вантажу до країни 

реєстрації АТЗ. 

Примітки: 

1. Транспортні засоби категорії «Євро-3 безпечний» і вище звільняються від дозволів під 

час здійснення транзитних перевезень за наявності повного комплекту 

підтверджуючих сертифікатів. 

2. Турецька сторона вважає, що основним фактором, який визначає тип перевезення в/з 

третіх країн, є країна, до якої відноситься вантаж, а не країна завантаження. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Непотрібні дозволи на виконання перевезень між обома країнами і транзитом через 

території Договірних Сторін у випадках: 

а) перевезення тіл померлих (в тому числі у транспортних засобах, що призначені для 

цього); 

б) перевезення предметів театральних декорацій; 
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в) перевезення товарів, обладнання і тварин, які необхідні для музичних вистав, кіно, 

цирку, фольклорних вистав, спортивних змагань, запису телевізійних та радіопрограм; 

г) перевезення предметів мистецтва на виставки; 

д) перевезення тварин, які використовуються для покращання породи і не призначені 

для забиття; 

ж) перевезення пошкоджених або несправних транспортних засобів; 

з) перевезення пошти; 

і) разові перевезення вантажів у аеропорти і з аеропортів унаслідок зміни маршрутів 

польотів; 

к) перевезення матеріалів для надання допомоги у випадках природних катаклізмів; 

л) перевезення експонатів, обладнання і матеріалів для виставок та ярмарків; 

м) у інших випадках, які погодить Змішана Комісія. 

2. Дозвіл не потрібний для перевезення транспортних засобів, які прямують для 

надання технічної допомоги. 

3. Винятки, про які йде мова у підпунктах "б", "в", "г", "л" пункту 1, дійсні тільки у 

тих випадках, коли вантаж має бути повернений в країну реєстрації транспортного засобу, 

або у випадку, коли вантаж прямує транзитом на територію третьої країни. 

Відповідно до пункту 1 Статті 8 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 

Відповідно до пункту 2 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 8-9.04.2008 р., 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен: 

При транзитних вантажних перевезеннях автотранспортними засобами категорії 

"Євро-3 безпечні" і вище. 
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ТУРКМЕНІСТАН 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн. 

 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дають право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 

 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про співробітництво у сфері 

міжнародного автомобільного сполучення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни 

не потрібен при наступних перевезеннях: 

Дозволи не потрібні на виконання перевезень: 

а) рухомого майна при переселенні; 

б) експонатів, обладнання та матеріалів, призначених для ярмарок та виставок; 

в) транспортних засобів, тварин, спортивного інвентарю та майна призначених для 

проведення спортивних заходів; 

г) театральних декорацій та реквізиту, музичних інструментів, обладнання для 

кінозйомок, радіо- та телевізійних передач; 

д) тіл та праху померлих. 

Винятки, передбачені в пунктах "б", "в" і "г", діють тільки в тих випадках, коли 

вантаж підлягає поверненню на територію тієї Договірної Сторони, якій належить 

автотранспортний засіб, або якщо вантаж перевозиться транзитом у треті країни. 

Відповідно до Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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УГОРЩИНА 
 

Види дозволів: 

Двосторонні Євро-3 безпечні, двосторонні Євро-3 безпечні ДЗ (з оплатою податку), 

двосторонні Євро-3 безпечні О (для перевезення транспортних засобів), транзитні Євро-3 

безпечні, транзитні Євро-3 безпечні ДЗ (з оплатою податку). 
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Двосторонній 

Євро-3 

безпечний 

Дає право виконати двостороннє перевезення у прямому і зворотному 

напрямках екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„Євро-3 безпечні”. Підтвердженням можливості використання цих дозволів 

є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Двосторонній 

Євро-3 

безпечний ДЗ 

Дає право виконати двостороннє перевезення у прямому і зворотному 

напрямках екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„Євро-3 безпечні” з оплатою податку (тільки через прикордонний пункт 

пропуску Чоп-Загонь). Підтвердженням можливості використання цих 

дозволів є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів 

встановленого зразку, передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Порядок оплати та використання дозволів Угорщини з оплатою податку 

міститься за наступним посиланням: 

http://asmap.org.ua/index1.php?idt=65385. У 2021 році необхідно вибрати 

такий номер бланку декларації: 21Т201. 

Двосторонній 

Євро-3 

безпечний О 

Дає право виконати двостороннє перевезення у прямому і зворотному 

напрямках екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„Євро-3 безпечні”. Підтвердженням можливості використання цих дозволів 

є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. При цьому, цей дозвіл дає 

право виконувати тільки перевезення транспортних засобів через 

прикордонний пункт пропуску Чоп-Загонь. 

Транзитний 

Євро-3 

безпечний 

Дає право на виконання транзитного перевезення у прямому і 

зворотному напрямках екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче „Євро-3 безпечні”. Підтвердженням можливості 

використання цих дозволів є повний комплект дійсних екологічних 

сертифікатів встановленого зразку, передбачених відповідними 

резолюціями ЄКМТ. 

http://asmap.org.ua/index1.php?idt=65385
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Транзитний 

Євро-3 

безпечний ДЗ 

Дає право на виконання транзитного перевезення у прямому і 

зворотному напрямках екологічними автотранспортними засобами 

категорії не нижче „Євро-3 безпечні” з оплатою податку (тільки через 

прикордонний пункт пропуску Чоп-Загонь). Підтвердженням можливості 

використання цих дозволів є повний комплект дійсних екологічних 

сертифікатів встановленого зразку, передбачених відповідними 

резолюціями ЄКМТ. 

Порядок оплати та використання дозволів Угорщини з оплатою податку 

міститься за наступним посиланням: 

http://asmap.org.ua/index1.php?idt=65385. У 2021 році необхідно вибрати 

такий номер бланку декларації: 21Т201. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

Не потрібно дозволів і сплати податків для виконання перевезень: 

а) рухомого майна при переселенні; 

б) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарків і виставок; 

в) транспортних засобів, скакових коней, спортивного інвентарю і майна, 

призначених для проведення спортивних заходів; 

г) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання для 

кінозйомок, радіо - і телевізійних передач; 

д) останків або урн з прахом померлих; 

є) першого порожнього проїзду вантажних транспортних засобів (автопоїздів), які 

придбані для перевізників однієї з Договірних Сторін; 

ж) автотранспортного засобу пошкодженого під час перевезення вантажу і 

зареєстрованого на території іншої Договірної Сторони, в країну його реєстрації; 

з) по наданню термінової допомоги при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; 

і) в прикордонній зоні. 

Не потрібно дозволу і оплати податків (дорожніх зборів) для автомобілів технічної 

допомоги. 

Відповідно до пункту 4 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 13-14.06.1996 р., 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при перевезеннях: 

Поштових відправлень. 

Відповідно до пункту 2 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 17-18.06.1998 р., 

дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при перевезеннях: 

Автотранспортними засобами, загальна вага яких, включаючи причепи, не 

перевищує 6 тонн або максимальна вантажопідйомність, включаючи причепи, не перевищує 

3,5 тонни. 

Відповідно до пункту 1 Статті 7 Угоди та пункту 4 Протоколу Засідання Змішаної 

Комісії від 27-28.10.2010 р. вище передбачені звільнення від дозволів стосуються лише 

перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 

Відповідно до пункту 4 Протоколу Засідання Змішаної Комісії від 16-17.10.2013 р. 

вище передбачені звільнення від дозволів стосуються також перевезень вантажів в/з третіх 

країн. 

http://asmap.org.ua/index1.php?idt=65385
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УЗБЕКИСТАН 
 

Види дозволів: 

Двосторонні, транзитні з оплатою дорожніх зборів, в/з третіх країн з оплатою 

дорожніх зборів. 
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Двосторонній 
Дає право на здійснення двостороннього перевезення в прямому і 

зворотному напрямках. 

Транзитний з 

оплатою 

дорожніх зборів 

Дає право виконати транзитне перевезення у прямому і зворотному 

напрямках, але тільки з обов’язковим нарахуванням плати за проїзд 

автомобільними дорогами Узбекистану (України). 

В/з третіх країн 

з оплатою 

дорожніх зборів 

Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн, але тільки з 

обов’язковим нарахуванням плати за проїзд автомобільними дорогами 

Узбекистану (України). 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародне автомобільне 

сполучення (далі – Угода) дозволи на проїзд по території країни не потрібні на виконання 

таких видів перевезень або для руху без вантажів при: 

а) рухомого майна при переселенні; 

б) експонатів, обладнання i матеріалів, призначених для ярмарок та виставок; 

в) транспортних засобів, тварин, спортивного інвентарю та майна, призначених для 

проведення спортивних заходів; 

г) театральних декорацій i реквізиту, музичних інструментів, обладнання для 

кінозйомок, радіо- i телевізійних передач; 

д) тіл або праху померлих. 

Виключення, передбачені в пунктах "б", "в", "г" цієї статті Угоди, діють лише в тих 

випадках, коли вантаж підлягає поверненню на територію тієї Договірної Сторони, якій 

належить автотранспортний засіб або якщо вантаж перевозиться транзитом в треті країни. 

Відповідно до пункту 1 Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ФІНЛЯНДІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, комбіновані треті країни, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. Один універсальний дозвіл Фінляндії дозволяє перевізнику 

здійснити перевезення в обох напрямках, при виїзді з країни він може бути 

використаний при перетині фінського кордону в будь-якому пункті 

пропуску, не лише в тому, через який було здійснено в’їзд до Фінляндії. 

Комбінований 

треті країни 

Дає право виконати перевезення з третьої країни до Фінляндії, а у 

зворотному напрямку виконати двостороннє перевезення з Фінляндії до 

України. 

В/з 3 країн 

Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. Перевізник, 

який здійснює перевезення в/з третіх країн з/в Фінляндії, повинен мати 

універсальний дозвіл (блакитного кольору) та дозвіл в/з третіх країн 

(червоного кольору). 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 6 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при наступних 

перевезеннях: 

- особистих речей при переселенні; 

- тіл померлих; 

- експонатів та обладнання для ярмарків та виставок; 

- тварин, автотранспортних засобів та інших речей, призначених для спортивних 

змагань; 

- театрального реквізиту та аксесуарів, музичних інструментів та обладнання для 

радіо і телевізійних передач або кінозйомок: 

- медичного обладнання та матеріалів для допомоги при стихійних лихах. 

Відповідно до Статті 5 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ФРАНЦІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні Євро-5 безпечний, універсальні Євро-5 безпечний багаторазовий. 
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

Євро-5 

безпечний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„Євро-5 безпечні”. Цей дозвіл дає також право виконати перевезення “в” 

третю країну при умові обов’язкового транзиту через країну реєстрації 

АТЗ. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є повний 

комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Універсальний 
Євро-5 

безпечний 

багаторазовий 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„Євро-5 безпечні”. Цей дозвіл дає також право виконати перевезення “в” 

третю країну при умові обов’язкового транзиту через країну реєстрації 

АТЗ. Підтвердженням можливості використання цих дозволів є повний 

комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Багаторазові дозволи видаються тим перевізникам, які здійснили 

найбільшу кількість поїздок у Францію або транзитом її територією у 

попередньому році. 

Дозвіл діє протягом року для будь-якого автомобіля підприємства. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення вантажів (далі – Угода) дозвіл на проїзд по території країни не потрібен при 

наступних перевезеннях: 

а) вантажів транспортними засобами, загальна вага яких у завантаженому стані 

(разом з причепом) не перевищує 6 тонн, а вага самого вантажу, з урахуванням вантажу на 

причепі, не перевищує 3,5 тонн; 

б) експонатів, обладнання і матеріалів, які призначені для ярмарок та виставок; 

в) техніки, додаткового обладнання і тварин до місць проведення та зворотному 

напрямку різних театральних, музичних, кінематографічних, спортивних, циркових, 

ярмарочних або благодійних заходів, а також апаратури для звукозапису, кінематографічних 

та телевізійних зйомок; 

г) гуманітарної допомоги, а також для здійснення термінової допомоги при стихійних 

лихах, аваріях та катастрофах; 

д) багажу на допоміжних причепах до транспортних засобів для перевезення 

пасажирів, а також перевезення багажу іншим транспортним засобом у аеропорти або з 

аеропортів; 

е) рухомого майна при переселенні громадян транспортними засобами, що мають 

спеціальне обладнання і відповідний персонал; 

ж) пошкоджених та несправних транспортних засобів. 

Відповідно до Статті 3 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів стосуються 

лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ХОРВАТІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні S, універсальні Євро-3 безпечний, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

Універсальний 

S 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„особливо зелені та безпечні”. Підтвердженням можливості використання 

цих дозволів є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів 

встановленого зразку, передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

Універсальний 

Євро-3 

безпечний 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

„Євро-3 безпечні”. Підтвердженням можливості використання цих дозволів 

є повний комплект дійсних екологічних сертифікатів встановленого зразку, 

передбачених відповідними резолюціями ЄКМТ. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для: 

а) експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для ярмарок і виставок; 

б) транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентарю і майна, 

призначених для проведення спортивних заходів; 

в) театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання і приладдя 

для кінозйомок, радіо - і телевізійних передач; 

г) тіл або праху померлих; 

д) пошти; 

є) пошкоджених транспортних засобів; 

ж) бджіл і мальків риб; 

з) гуманітарної допомоги при стихійних лихах; 

і) вантажів транспортними засобами, загальна вага яких разом з причепом не 

перевищує 6 тонн, або допустиме навантаження на вісь, включаючи причеп, не перевищує 3.5 

тонни. 

Дозволів також не потрібно для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

 

2. Винятки, передбачені підпунктами "а", "б", "в" пункту 1 цієї статті дійсні тільки в 

тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню до країни реєстрації вантажного 

транспортного засобу, або якщо він перевозиться на територію третьої країни. 
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3. У випадку перевезень, згаданих в пункті 1 цієї статті, водій транспортного засобу 

повинен мати всі необхідні документи, що підтверджують належність вантажу до одного з 

вищезгаданих типів. 

Відповідно до пункту 1 Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 



 60 

ЧЕХІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, універсальні та треті країни.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

Універсальний 

та треті країни 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне, або перевезення в/з третіх країн, а також наступні комбінації 

перевезень: 

- в’їзд АТЗ на територію другої Договірної сторони порожнім або з 

вантажем з третьої країни, або з вантажем з країни реєстрації АТЗ; 

- виїзд порожнім з території другої Договірної сторони або з 

вантажем в третю країну, або з вантажем до країни реєстрації АТЗ. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 7 міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні 

перевезення (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від дозволів на проїзд по 

території країни, а саме: 

1. Дозволи, згадані в статті 6 цієї Угоди, не потрібні в таких випадках: 

а) при перевезеннях транспортними засобами, допустима маса яких разом з 

вантажем, а також з причепами, не перевищує 6 тон, або якщо корисне навантаження разом з 

причепами не перевищує 3,5 тон; 

б) при перевезеннях предметів і обладнання для атракціонів, театральних, кіно-, 

циркових або музичних вистав, спортивних змагань, виставок чи ярмарків, радіо- та 

телевізійних передач або фільмів за умови, що ці предмети і обладнання імпортуються чи 

експортуються тимчасово; 

в) при перевезеннях тіл (праху) померлих; 

г) при перевезеннях пошти; 

д) при перевезеннях пошкоджених транспортних засобів при їх поверненні, 

транспортних засобів для надання технічної допомоги і транспортних засобів, необхідних для 

завершення перевезення; 

є) при перевезеннях вантажів гуманітарної допомоги, які необхідні у надзвичайних 

ситуаціях (зокрема у випадку природних катастроф); 

ж) при перевезеннях бджіл і рибних мальків. 

2. Водій транспортного засобу, що здійснює перевезення, згадані в пункті 1 цієї 

статті, повинен мати всі необхідні підтверджуючі документи. 

Відповідно до пункту 1 Статті 6 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 
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ЧОРНОГОРІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні, в/з 3 країн.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 
Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне. 

В/з 3 країн Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Будь-яке перевезення вантажів при здійсненні перевезень в двосторонньому 

сполученні, транзитом та в/з третіх країн потребують дозволу компетентного органу 

Договірної Сторони, так як двостороння міжурядова Угода «Про міжнародне автомобільне 

сполучення» ще не укладена. 
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ШВЕЙЦАРІЯ 
 

Види дозволів: 

Починаючи з 2018 року, обмін дозволами між Україною та Швейцарією не 

здійснюється у зв’язку з лібералізацією всіх видів перевезень (Протокол про внесення змін до 

Угоди від 19.05.2015, що набрав чинності 17.05.2017).  
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Протоколом про внесення змін до Угоди від 19.05.2015, що набрав чинності 

17.05.2017, введена в дію лібералізація (звільнення від дозволів) всіх видів перевезень. 
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ШВЕЦІЯ 
 

Види дозволів: 

Універсальні (Євро-1, Євро-4, Євро-5, Євро-6), в/з 3 країн Євро-4.  
 

Порядок використання дозволів 

Види дозволів Можливості, які надає дозвіл при використанні 

Універсальний 

(Євро-1, 

Євро-4, Євро-5, 

Євро-6) 

Дає право виконати тільки один з видів перевезень – двостороннє або 

транзитне екологічними автотранспортними засобами категорії не нижче 

Євро-1 або Євро-4, або Євро-5, або Євро-6 відповідно. Підтвердженням 

можливості використання цих дозволів є сертифікат відповідності 

стандартам по шуму та викидах відпрацьованих газів встановленого зразку 

на тягач. 

В/з 3 країн 

Євро-4 

Дає право виконати перевезення “в” та “з” третіх країн 

автотранспортними засобами категорії не нижче Євро-4. Підтвердженням 

можливості використання цих дозволів є сертифікат відповідності 

стандартам по шуму та викидах відпрацьованих газів встановленого зразку 

на тягач. 
 

Перевезення, що не потребують дозволу: 

Відповідно до Статті 8 міжурядової Угоди про міжнародні перевезення пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом (далі – Угода) визначені перевезення, звільнені від 

дозволів на проїзд по території країни, а саме: 

1. Дозволів не потрібно для: 

а) перевезення експонатів і обладнання, призначених для ярмарок і виставок або 

якщо перевезення не переслідують комерційну мету; 

б) перевезення з некомерційною метою майна, інвентарю, тварин, призначених для 

проведення спортивних, театральних, музичних, циркових вистав, ярмарок, кінозйомок, радіо 

- і телевізійних передач, а також в зворотному напрямку; 

в) перевезення тіл або праху померлих; 

г) перевезення пошти; 

д) перевезення пошкоджених транспортних засобів; 

є) перевезення бджіл і мальків риб; 

ж) перевезень гуманітарної допомоги, медикаментів і медичного обладнання 

необхідного для надання екстреної допомоги при стихійних лихах; 

з) перевезень вантажів транспортними засобами, загальна вага яких разом з 

причепом не перевищує 6 тонн, або допустима вантажопідйомність, включаючи причеп, не 

перевищує 3.5 тонни. 

Дозволів також не потрібно для проїзду автомобілів технічної допомоги. 

2. Винятки, передбачені підпунктами „а” і „б” пункту 1 цієї статті, дійсні тільки в 

тому випадку, коли вантаж підлягає поверненню до країни реєстрації вантажного 

транспортного засобу, або якщо він перевозиться на територію третьої країни. 

3. У випадку перевезень, згаданих в пункті 1 цієї статті, водій транспортного засобу 

повинен мати документи, що чітко підтверджують належність перевезення до одного з 

вищезгаданих видів. 

Відповідно до пункту 1 Статті 7 Угоди вище передбачені звільнення від дозволів 

стосуються лише перевезень вантажів у двосторонньому і транзитному сполученнях. 


