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Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Організація транспортних перевезень різними видами транспорту. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію транспортних перевезень. Сформувати 

практичні знання та вміння організації транспортних перевезень різними видами транспорту. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, 

які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Транспортом у вузькому розумінні заведено вважати сукупність технічних 

засобів, призначених для просторового переміщування продукції та матеріалів; у більш широкому 

розумінні транспорт — це одна з галузей виробничої сфери народного господарства, котра тісно взаємодіє з усіма 

його галузями щодо фізичного переміщування сировини, матеріалів, готової продукції і виконує роль сполучної 

ланки, що забезпечує неперервність процесів матеріального виробництва. Усі питання, пов'язані з діяльністю 

транспорту в Україні, регулюються Законом України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про 

дорожній рух», «Про трубопровідний транспорт» тощо. 

Завдяки створенню єдиної транспортної системи в Україні транспорт забезпечує зв'язок між територіальне 

віддаленими районами виробництва і районами споживання, і тому відіграє суттєву роль у забезпеченні 

функціонування підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг. Ритмічна і вчасна доставка товарів 

сприяє рівномірній роботі підприємств торгівлі, зниженню рівня товарних запасів і скороченню витрат 

підприємств торгівлі. 

2. Види транспорту 

Особливості техніко-експлуатаційних характеристик окремих видів транспорту обумовлюють доцільність їх 

застосування у здійсненні різних етапів транспортування продукції, зокрема: 

- залізничним транспортом рекомендується послуговуватися переважно для дальніх і масових перевезень 

практично всіх видів продукції І товарів народного споживання; 

-морським транспортом — переважно для перевезень різноманітних вантажів— об'єктів міжнародних економічних 

операцій з експорту-імпорту товарів, вивезення риби і рибопродуктів з місць їх лову, а також для міжнародних 

масових перевезень насипних і наливних вантажів; 

-річковим транспортом — для забезпечення масових перевезень вантажів по основних водних магістралях, якщо 

не потрібні швидкі терміни доставки; 

-авіаційним транспортом — для здійснення термінових перевезень вантажів, особливо у важкодоступні райони; 

-автомобільним транспортом — на різних етапах транспортування і, як правило, на короткі відстані; 

-трубопровідним транспортом — для постачання газу, нафти, пально-мастильних матеріалів. 

 

Окрім перевезень вантажів транспортні підприємства надають своїм клієнтам, зокрема торгівлі, різноманітні 

послуги, пов'язані з прийманням вантажів на тимчасове відповідальне зберігання, супроводженням вантажів 

експедиторами, здаванням вантажів органами транспорт та ін. Увесь комплекс робіт, які виконуються під час 

транспортування вантажів від пункту відправки (зі складу вантажовідправника) до моменту здавання в пункт 

призначення (до складу вантажоодержувача), а також операції, які виконуються до і після перевезення вантажів, 

заведено називати транспортно - експозиційними операціями. 

 

Розгорнутий перелік операцій, що належать до транспортно-експедиційного процесу, включає такі види робіт:  

— підготовка товарів до перевезення (пакування, маркування, сортування вантажів, їх пакетування і зберігання до 



моменту відвантаження тощо);  

— зважування вантажів та/або транспортних засобів;  

— розрахунок і вибір раціонального варіанта завантаження транспортних засобів, схем розміщення і закріплення 

вантажів;  

— завантаження на транспорт у пункті відправки, їх закріплення в транспортному засобі, накривання вантажів;  

— приймання вантажу до перевезення на складі перевізника або замовника;  

— оформлення перевезення, перевірка транспортних і супровідних документів;  

— процес перевезення. що включає створення необхідного режиму, супровід товару в дорозі та його охорону;  

— розвантаження і здавання вантажу на склад вантажоодержувача в пункті призначення або іншому перевізнику  

— для подальшої доставки за призначенням; 

— оформлення завдання-приймання вантажу;  

— здійснення розрахунків за виконані перевезення; — страхування вантажів, виконання митних процедур під час 

міжнародних перевезень, паспортно-візове обслуговування;  

— інформаційний супровід перевезення, у тому числі повідомлення про місцезнаходження вантажу, терміни його 

відправки та прибуття, Інформування про види послуг, тарифи і режими роботи перевізників та експедиторів;  

— ведення обліку і звітності щодо перевезень, заповнення документів, видавання довідок, пов'язаних з 

перевезеннями тощо.  

 

У сучасній теорії та практиці господарської діяльності цей комплекс робіт заведено відносити до сфери 

транспортної логістики.  

 

Основними операторами, які здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування, є підприємства 

автомобільного транспорту. Завдяки виділенню транспортно-експедиційних операцій та передачі їх таким 

операторам з'явилася можливість звільнити вантажовідправників та вантажоодержувачів (виробничі, торговельні 

та інші підприємства) від виконання невластивих їм функцій з організації перевезень вантажів, зменшити терміни 

перевезень вантажів за рахунок маршрутизації та календаризації перевезень, підвищити рівень використання 

транспортних засобів, оптимізувати чисельність експедиторів і вантажників, запроваджувати прогресивні 

технології товаропросування, підвищити ефективність роботи транспорту в цілому. Для здійснення транспортно-

експедиційного обслуговування суб'єкти господарювання (вантажовідправники або вантажоодержувачі) укладають 

з транспортними (транспортно-експедиторськими) підприємствами договори про умови перевезення вантажів і 

виконання пов'язаних з цим робіт. Підприємства-клієнти повинні організовувати роботу підрозділів та персоналу з 

таким розрахунком, щоб забезпечувати цілодобове приймання та відправлення вантажів, включаючи вихідні і 

святкові дні, вчасне вивезення вантажів з централізованих складів тощо. Підприємства транспорту повинні 

забезпечувати потреби підприємств-замовників у перевезеннях вантажів, якісне і вчасне забезпечення їх 

транспортування, безпечні умови перевезень, збереження вантажів від їх прийняття до перевезення і до моменту 

видачі їх вантажоодержувачам, якщо інше не передбачене договором. Відповідальність підприємств транспорту 

найчастіше настає в разі: 

- невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо перевезення вантажів відповідно до кодексів 

(статутів) окремих видів транспорту та інших законодавчих актів; 

-втрати, нестачі, псування і пошкодження вантажів, що сталися з їх вини. 

 

Основні види транспортних засобів для перевезень вантажів 

Важливим завданням організації перевезень торговельних вантажів є вибір ефективних транспортних засобів, 

котрі якнайповніше відповідали б конкретним умовам перевезень. 

При виборі рухомого складу для перевезень тих чи інших вантажів потрібно вирішити кілька взаємозв'язаних 

завдань:  

-визначення виду транспорту;  

-вибір типу транспортного засобу (визначення спеціалізації); 

-під6ір транспортного засобу за вантажопідйомністю.  

На першому етапі беруть до уваги інформацію про характерні особливості перевезень вантажів окремими видами 

транспорту і переваги та недоліки конкретних видів транспорту відносно інших. Для прийняття рішення також 

враховують характер руху потоків вантажів на різних стадіях товаропросування. Так, при організації перевезень 

вантажів від виробників продукції (товарів) до підприємств оптової торгівлі необхідно переміщувати на значні 

відстані великі партії товарів вузької номенклатури, що потребує використання т. зв. магістрального транспорту 

(залізничний, морський, річковий). Натомість, при доставці товарів з оптових торговельних підприємств або від 

місцевих виробників у роздрібну торговельну мережу постає завдання організації завезення значної кількості 

дрібних партій товарів широкого асортименту у велику кількість територіальне розосереджених об'єктів роздрібної 

торгівлі. Для вирішення цього завдання найбільш придатним є автомобільний транспорт.  

 

При виборі виду транспорту потрібно також ураховувати такі фактори:  

-надійність дотримання графіка доставки; 

-час (тривалість) доставки; 



-вартість перевезення тощо. 

Прийняте рішення щодо виду транспорту має бути доповнене вибором типу транспортного засобу та рішенням 

щодо доцільності його спеціалізації. Спеціалізованим називають рухомий склад, пристосований для перевезення 

певних видів вантажів або обладнаний додатковими механізмами. Вимоги щодо конструкції спеціалізованих 

транспортних засобів визначаються властивостями вантажів, що перевозяться, їх геометричними 

характеристиками, масою, а також умовами перевезень. Альтернативою спеціалізованим транспортним засобам 

можуть бути транспортні засоби універсального призначення. 

 

Так. залізничний транспорт України володіє значним парком транспортних засобів, які відрізняються між собою за 

типами, вантажопідйомністю та ємністю. Основними типами універсальних транспортних засобів на залізничному 

транспорті є: 

-криті універсальні вагони, які призначені для перевезень тарно упакованих вантажів, котрі не потребують 

специфічних умов під час транспортування, а також цінних вантажів, які вимагають захисту від атмосферних 

опадів. Для залізничних перевезень можуть використовуватися вагони 4-осьові (ємністю 50—60 т), 6-осьові (94 т), 

8-осьові (125т); 

-напіввагони, які використовуються для масових перевезень навальних, легких вантажів та вантажів у 

контейнерах; 

-вагони-платформи, які застосовуються для перевезень довговимірних вантажів, вантажів у цистернах (олія ) та 

контейнерах. 

До спеціалізованих вагонів належать:  

-вагони для перевезення борошна (борошновози);  

-вагони для перевезення лісоматеріалів (лісовози);  

-вагони і двоярусні платформи для перевезення автомобілів, обладнані для розміщення і закріплення цього 

вантажу;  

-вагони з гравітаційним способом розвантажування (для пшениці, гранульованого рибного борошна та ін.);  

-вагони-цистерни для перевезення наливних продуктів (нафтопродукти, нафтохімічні речовини, окис вуглецю, 

кислоти, луги тощо);  

-вагони з боковим способом розвантаження для вантажів, затарених у мішках (наприклад хімічні добрива);  

-саморозвантажувальні вагони (рудовози для залізної руди, вугілля, коксу та ін.);  

• вагони типу «хопер» і цистерни для цементу (цементовози) тощо. 

 

Окремим різновидом спеціалізованих залізничних вагонів для перевезення харчових продуктів є спеціальний 

холодильний залізничний транспорт, який включає:  

 

 вагони-лідники;  

 теплоізольовані вагони (вагони-термоси);  

 вагони-рефрижератори;  

 5- і 12-вагонні секції рефрижераторів;  

 21- і 23-вагонні поїзди-рефрижератори; 

 спеціальні ізотермічні вагони.  

 

Рефрижераторні вагони і секції завдяки оснащенню охолоджувальними механічними пристроями можуть 

підтримувати низьку (в тому числі мінусову) температуру і регулювати її. Це дозволяє здійснювати перевезення 

охолоджених і заморожених харчових продуктів, наприклад м'яса, риби, масла тваринного тощо. 

 

Вантажний автомобільний транспорт також характеризується великим різноманіттям видів і типів транспортних 

засобів. Так, вантажний автомобільний транспорт за видами заведено поділяти на вантажні автомобілі, автомобілі-

тягачі для буксирування причепів, автомобільні причепи та напівпричепи. 

 

З урахуванням прохідності автомобілів розрізняють автомобілі звичайної прохідності та автомобілі підвищеної 

прохідності (для роботи в умовах бездоріжжя або руху ґрунтовими дорогами).  

 

Поділ автомобілів за вантажопідйомністю передбачає виділення 5 класів автомобілів:  

 

 особливо малої (0,25—1, т);  

 малої (1—3 т);  

 середньої (3—5 т);  

 великої (5—8 т);  

 особливо великої (понад 8 т). 

Автомобілі 1 та 2 класу застосовуються, як правило, для завезення дрібних партій товарів у роздрібну торговельну 

мережу, тоді як автомобілі 3—5 класів більш вигідні для перевезень товарів великими партіями на середні та 

великі відстані.  



 

За типом кузова виділяють автомобілі з бортовою платформою (бортові автомобілі), автомобілі з кузовом типу 

«фургон», автомобілі-рефрижератори (автомобілі з кузовом типу «фургон», оснащені рефрижераторним 

устаткуванням), автомобілі з кузовом типу «цистерна», автомобілі-самоскиди. 

 

Автомобілі, які застосовуються для перевезень вантажів, з урахуванням призначення транспортного засобу 

поділяють на універсальні та спеціалізовані. 

 

До універсального автомобільного транспорту належать автомобілі з бортовою платформою та причепи з 

відкритим кузовом, які застосовуються для перевезень вантажів, котрі не потребують особливих умов під час 

транспортування. 

 

Спеціалізація транспортних засобів на автомобільному транспорті здійснюється способом обладнання рухомого 

складу закритими кузовами (фургони, цистерни), пристосованими для перевезення окремих вантажів, 

спеціалізованими платформами, а також навантажувально-розвантажувальними механізмами і пристроями, що 

підвищують прохідність автомобіля. 

 

Спеціалізований автотранспорт охоплює: 

 

 автомобілі-фургони, застосовуються для перевезення товарів, які потребують спеціальних умов під час 

транспортування. Наприклад, автомобілями-фургонами можуть перевозитися одяг, меблі; 

 продовольчі та непродовольчі товари в тарі, легковагові вантажі тощо; спеціалізованими автомобілями-

фургонами з пристосуваннями для завантаження лотків перевозяться хліб і хлібобулочні вироби; 

 для безтарного перевезення борошна застосовуються автомобілі - борошновози; 

 автомобілі-фургони з ізотермічними кузовами та автомобілі-рефрижератори, здатні підтримувати низькі 

температури — застосовуються для перевезень продуктів з обмеженими термінами зберігання в 

охолодженому та замороженому вигляді; 

 автомобілі-цистерни — використовуються для перевезень молока, пива, квасу та інших наливних вантажів. 

 

У народному господарстві України для масових перевезень автомобільним транспортом застосовуються також 

інші типи спеціалізованого рухомого складу, наприклад, автомобілі, обладнані пристроями для завантажування і 

розвантажування (самонавантажувачі), автомобілі-контейнеровози тощо.  

 

Вибір транспортних засобів для перевезень завершується визначенням їх потужності, тобто вантажопідйомності, 

яка залежить від кількості вантажів, котрі підлягають перевезенню. 

 

1. Яким видом транспорту рекомендується послуговуватися для дальніх і масових перевезень: 

 

а) залізницею; 

б) автомобільним транспортом; 

в) авіаційним транспортом; 

г) річним транспортом. 

 

2. Яким видом транспорту рекомендується послуговуватися на короткі відстані: 

а) залізницею; 

б) автомобільним транспортом; 

в) авіаційним транспортом; 

г) річним транспортом. 

 

3. Усі питання, повязані з діяльністю транспорту регулюються: 

а) З-ном України «Про транспорт»; 

б) З-ном України «Про залізничний транспорт»; 

в) З-ном України «Дорожній рух»; 

г) усі відповіді вірні. 

 

4. Основними операторами, які здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування є: 

а) залізниця; 

б) підприємства автомобільного транспорту; 

в) виробничі підприємства; 

г) усі відповіді вірні. 

 

5. При виборі рухомого складу для перевезень тих чи інших вантажів потрібно вирішити: 



а) визначити вид транспорту; 

б) вибрати тип транспортного засобу; 

в) підібрати транспортний засіб за вантажопідйомністю; 

г) усі відповіді вірні. 

** 
 

1. Транспортом у вузькому розумінні заведено вважати … 

2. Ісі питання, пов'язані з діяльністю транспорту в Україні, регулюються … 

3. Розрізняють наступні види транспорту … 

4. Окрім перевезення вантажів транспортні підприємства надають своїм клієнтам … 

5. Для здійснення транспортно-експлуатаційного обслуговування суб'єкти господарювання укладають з 

транспортними підприємствами … 

6. Спеціалізованими називають … 

7. З урахуванням прохідності автомобілів розрізняють автомобілі … 

8. За типом кузова виділяють автомобілі … 

9. Поділ автомобілів за вантажопідйомністю передбачає виділення 5 класів автомобілів … 

10. Спеціалізований автотранспорт охоплює … 

 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 47 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. Агент з 

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Правила перевезення вантажів. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію транспортних перевезень. Сформувати 

практичні знання та вміння застосування правил перевезення вантажів. Розвивати логічне мислення, 

уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують 

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Правила перевезення вантажів 

1. У супроводі провідників відправника або одержувача перевозяться такі вантажі вагонними 

відправками: 

тварини, птиця і бджоли; 

швидкопсувні вантажі, які вимагають при перевезенні спеціального обслуговування (опалення, 

вентилювання, догляд за вантажем або тарою та ін.). Супроводження швидкопсувних вантажів 

провідниками відправника або одержувача не потрібне, якщо перевезення цих вантажів здійснюється у 

вагонах-рефрижераторах (рефрижераторних контейнерах), обладнання яких обслуговується 

працівниками залізниці, і відправник у перевізних документах не зробив відмітки про догляд і 

обслуговування, крім додержання температурних режимів; 

риба жива; 

рослини і квіти живі; 

небезпечні вантажі, супроводження яких передбачено правилами перевезення цих вантажів; 



музейні й антикварні цінності; 

рухомий склад, що відправляється як вантаж на своїх осях; тепловози, електровози, паровози, 

моторвагонні секції і крани на залізничному ходу, що пересилаються у недіючому стані, а також 

локомотиви вузькоколійних залізниць, які перевозяться на платформах, пасажирські вагони й інший 

спеціальний рухомий склад, судна, катери; 

автомобілі, трактори і моторизовані сільськогосподарські машини, які перевозяться окремими 

вагонами, а також усі автомобілі, трактори і моторизовані сільськогосподарські машини, які були в 

експлуатації і перевозяться в ремонт, з ремонту або для інших цілей; 

приватні автомобілі. За згодою власників автомобілів допускається перевезення в одному вагоні 

двох і більше автомобілів різних власників у їх супроводі з оформленням перевезення кожної машини 

окремою накладною; 

вантажі, які перевозяться з частковим вивантаженням або довантаженням у дорозі; 

вино й горілка у відкритих ящиках; 

метали чорні (листовий прокат, труби оцинковані, чавун) у вагонах відкритого типу; 

(пункт 1 доповнено позицією згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540) 

феросплави, які допускаються до перевезення у вагонах відкритого типу; 

(пункт 1 доповнено позицією згідно з наказом 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540) 

інші вантажі у відповідності з Правилами. 

2. Перевезення інших вантажів у супроводі провідників відправника або одержувача вантажів може 

здійснюватися за домовленістю із залізницею. 

3. Вантажі, що відправляються підприємствами Міністерства оборони, Служби безпеки, 

Міністерства внутрішніх справ і Національного банку України, а також вантажі, що відправляються на 

адресу зазначених підприємств, супроводжуються і охороняються засобами і в порядку, що 

встановлюється відповідним міністерством (іншими центральними органами виконавчої влади). Перелік 

таких вантажів затверджується цими міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади) 

за узгодженням з Мінтрансом. 

4. Супроводжувати вантаж можуть працівники одержувача або відправника, а також працівники 

організацій, з якими відправники або одержувачі уклали угоди на супроводження вантажів. 

При оформленні перевезення провідник, якому доручено супроводження вантажу, зобов'язаний 

пред'явити станції відправлення паспорт і посвідчення про відрядження. 

5. У накладній у графі 7 "Заяви відправника" зазначаються: "Провідник вантажу (прізвище, ім'я, по 

батькові, серія та номер паспорта)". 

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства 

 інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138) 

6. Провідники розміщуються у критому вагоні з вантажем, який вони супроводжують, або в 

окремому критому вагоні, який надається залізницею за заявкою відправника в рахунок його плану. 



(абзац перший пункту 6 в редакції наказу 

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540) 

За проїзд провідників стягується плата згідно з тарифом. Розмір плати вказується в накладній і 

сплачується на станції відправлення. 

7. Провідник має право перевозити з собою у вагоні безоплатно ручну поклажу загальною масою не 

більше 36 кг. 

У разі виявлення у провідника поклажі масою більше зазначеної норми з нього стягується провізна 

плата за надлишок маси поклажі за тарифом для дрібних відправок. 

8. Провіднику на право проїзду станцією відправлення видається посвідчення (наведено в додатку). 

Він повинен ознайомитись з основними обов'язками, викладеними на звороті посвідчення, і розписатися 

про це в посвідченні. 

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138) 

9. Кількість провідників для супроводження вантажів визначається відправником. Не допускається 

призначення провідників у кількості більше 2 осіб для супроводження одного вагона. 

10. До основних обов'язків провідника належать: приймання вантажу від відправника, охорона 

вантажу в дорозі, догляд за тваринами, напування і годування їх, запобігання псуванню вантажу 

(підтримання у вагоні необхідної температури, вентилювання вагонів тощо), забезпечення кріплення і 

стійкості вантажу у вагоні, а також здача вантажу одержувачу. 

Додаткові умови супроводження небезпечних вантажів встановлюються правилами їх перевезення. 

11. Під час перевезення провідники зобов'язані виконувати правила пожежної і особистої безпеки. 

Забороняється курити у вагонах і використовувати нагрівальні і освітлювальні прилади, крім ліхтарів, що 

відповідають правилам пожежної безпеки, і типових вагонних печей. Відстань між вантажем і піччю 

повинна бути не менше 1 м, а між поверхнею вантажу і стелею вагона - не менше 50 см. 

Для контролю за температурою у вагоні відправник зобов'язаний забезпечити провідника 

термометром. 

12. Печі і пічне обладнання у вагонах установлюються відправником згідно з Правилами пожежної 

безпеки на залізничному транспорті. 

Опалення печей здійснюється тільки твердим паливом, яким відправник повинен забезпечити 

провідників на весь термін перевезення вантажу. 

13. На випадок пожежі провідник повинен мати у вагоні запас води не менше 100 л. 

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. N 542) 

14. Вантаж, що підлягає супроводженню провідниками, відправник зобов'язаний надійно закріпити 

таким чином, щоб забезпечувалась стійкість вантажу і унеможливлювалось пересування його у вагоні під 

час перевезення. 

15. На все знімне обладнання залізниці, яке є у вагоні, станція відправлення зобов'язана скласти 

опис. Опис, підписаний відправником, додається до накладної. У разі оформлення перевізного документа 



в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису) опис додається також в 

електронному вигляді. 

(абзац перший пункту 15 у редакції наказу Міністерства 

 інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138) 

Станція призначення, приймаючи вагон після вивантаження, перевіряє наявність і справність 

обладнання за описом. 

Відправник (одержувач) несе відповідальність перед залізницею за пошкодження вагона і 

обладнання, що сталися з вини провідника. 

16. Якщо в дорозі вантажу загрожує псування і доставити його в повній схоронності за 

призначенням неможливо, то провідник вживає заходів для передачі (реалізації) вантажу іншим 

організаціям. Начальник станції у цьому разі зобов'язаний на письмову вимогу провідника відчепити 

вагон від поїзда і подати його на місце передачі (реалізації). 

17. У разі виявлення під час перевезення пошкодження вагонів, які супроводжуються провідниками, 

і неможливості подальшого знаходження цих вагонів у даному поїзді несправні вагони відчіплюються 

для проведення ремонту. 

Якщо вагони супроводжувались кількома провідниками, то один із них залишається при 

відчеплених вагонах. 

Якщо вагони супроводжувались одним провідником, то провідник відправляється із справними 

вагонами, а відчеплені вагони після перевірки в них наявності вантажу пломбуються (крім вагонів з 

тваринами і іншими вантажами, для яких необхідне спеціальне обслуговування при перевезенні) і після 

усунення несправності відправляються за призначенням. Для супроводження вагонів з тваринами та 

іншими вантажами, які потребують спеціального обслуговування, призначаються провідники з числа 

працівників залізниці. Про відчеплення вагонів станція зобов'язана проставити відмітку в посвідченні 

провідника. 

18. Перевірка вантажу у відчеплених вагонах здійснюється у присутності провідника і в залежності 

від результату оформляється комерційним актом або актом загальної форми в установленому порядку. 

19. У разі хвороби провідника або за інших обставин, коли провідник не може далі супроводжувати 

вантаж, станція зобов'язана у відповідності з зазначеним вище порядком відправити вантаж за 

призначенням з включенням у накладну для стягнення з одержувача фактичних витрат, які зазнала 

залізниця у зв'язку з перевіркою і супроводженням вантажу. 

20. Вагони, які супроводжуються одним провідником, повинні ставитися у поїзд однією групою. 

  

Начальник Департаменту  

транспортної політики 

  

Г. М. Легенький 

  

  

Додаток 



  

УЗ 

___________ залізниця 

Форма ГУ-18  

  

ПОСВІДЧЕННЯ 

ПРОВІДНИКА ВАНТАЖУ 

  

Пред'явник цього посвідчення ________________________________________ 

                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)   

  

  

супроводжує вантаж ________________________________________________                                        

                                                                    (рід вантажу)   

  

за накладною N __________________________________  

  

до станції ________________________________ залізниці 

  

у вагонах N _____________________________________ 

Посвідчення дійсне для проїзду тільки в тому поїзді, у якому перевозиться зазначений вагон. 

   в середині     

Провідник повинен розміщуватися -------------  вагона  

   зовні     

  

Пред'явлені документи: 

паспорт серії _________________ N __________________ 

Посвідчення про відрядження N _____________________ 

Календарний штемпель 

станції відправлення 

Товарний касир _____________ 

                                   (підпис)  

  

Зворотний бік   

  

до пункту 8 Правил перевезення вантажів у 

супроводі провідників відправників 

(одержувачів)  



ПРОВІДНИКАМ ВАНТАЖІВ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

  

1) втручатися у діяльність посадових осіб залізниці;  

  

2) курити у вагоні; 

  

3) користуватися примусами та іншими нагрівальними приладами, крім типових вагонних печей; 

4) користуватися лампами, свічками та іншими освітлювальними приладами, крім ліхтарів, які 

відповідають вимогам протипожежної безпеки; 

5) допускати у вагони, які вони супроводжують, сторонніх осіб; 

6) перевозити вантажі, не зазначені в накладній, а також ручну поклажу масою, більшою за 

встановлену норму (36 кг); 

7) викидати з вагона сміття та гній на станційних коліях або на перегонах; 

8) відкривати двері ізотермічних вагонів на перегонах і під час руху на станційних коліях. 

ПРОВІДНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ: 

  

1) годувати і напувати тварин і птицю, яких він супроводжує;  

2) вичищати вагони від сміття і гною у тих пунктах, де це дозволено залізничною адміністрацією; 

3) заявити начальнику станції про захворювання тварин і птиці, а також про несправність приладів 

опалення і обладнання вагонів; 

4) при перевезенні швидкопсувних вантажів опалювати, вентилювати вагон (у залежності від 

режиму перевезення); 

5) при перебуванні на залізничних коліях додержуватись вимог особистої безпеки, зокрема: 

переходити колії під прямим кутом, попередньо впевнившись у тому, що на них нема рухомого 

складу, який наближається; 

не переходити колії біля стрілок і хрестовин; 

не перебігати колії перед рухомим складом, що наближається, а при обході вагонів не підходити до 

них упритул; 

забороняється пролазити під вагонами, переходити по автозчепленню, а також між вагонами, що 

стоять близько (менше 10 м), сидіти на бортах платформи і стояти у відкритих дверях вагонів під час 

маневрів; 

на електрифікованих дільницях залізниць не підніматися вище рівня даху вагона. У разі потреби 

підйом вище цього рівня можливий тільки у визначених місцях станції і з дозволу залізничної 

адміністрації. 

ПРОВІДНИК НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

1) за збереження вантажів, що перевозяться;  

2) за пошкодження вагонів, що виникло з його вини; 

3) за пропажу і пошкодження обладнання вагонів; 



4) за невиконання правил безпеки руху, пожежної безпеки та санітарних правил. 

Ознайомився і зобов'язуюсь виконувати: 

Провідник_________________ 

                         (підпис) 

 

4. Застосування здобутих знань 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного методу 

«Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на 

запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

5. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 

домашнє завдання: вивчити с. 201-206; опрацювати конспект. 

 

 


