4


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту»


Чинна редакція
Запропонована редакція Мінінфраструктури 

ІІІ. Приймання документів для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ

1. У конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ можуть брати участь автомобільні перевізники, які:
мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів);
мають належний фінансовий стан, забезпечений основними засобами, оборотними активами на загальну суму не менше ніж 4500 євро на перший автомобіль та 2500 євро (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату подання анкети) на кожний наступний транспортний засіб, заявлений до участі в конкурсі;
виконують вимоги щодо забезпечення придатності транспортних засобів до експлуатації; дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування; забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони праці; оформлення документів на перевезення та забезпечення водіїв обов’язковими для виконання перевезень документами, обов’язки щодо оформлення яких і видачі покладено на менеджера (управителя) з перевезень;
мають бездоганну ділову репутацію;
є власниками автомобільних транспортних засобів або використовують транспортні засоби на умовах фінансового лізингу та інформацію про які подано органу ліцензування;
мають на кожний автомобільний транспортний засіб ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу та ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії) у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ автомобільним транспортним засобом;
мають менеджера (управителя) з перевезень, який має відповідну кваліфікацію та/або чинне свідоцтво професійної компетентності, керівника автомобільного перевізника, які не мають не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості за злочини у сфері службової діяльності та професійної відповідальності, пов’язаної з наданням публічних послуг; обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; проти безпеки руху та експлуатації транспорту; недоторканності державних кордонів; проти власності; у сфері господарської діяльності; проти безпеки виробництва; торгівлі людьми; жорсткого поводження з тваринами.
У разі накладання адміністративних та адміністративно-господарських штрафів на автомобільного перевізника, його менеджера (управителя) з перевезень або водія за порушення, скоєння яких призводить до втрати бездоганної ділової репутації (додаток 4), умови бездоганної ділової репутації вважаються виконаними в разі усунення порушення та повної сплати штрафів.
1. У конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ можуть брати участь автомобільні перевізники, які:
мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів);
мають належний фінансовий стан, забезпечений основними засобами, оборотними активами на загальну суму не менше ніж 9000 євро на перший автомобіль та 5000 євро (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на 1 жовтня поточного року) на кожний наступний транспортний засіб, заявлений до участі в конкурсі;
виконують вимоги щодо забезпечення придатності транспортних засобів до експлуатації; дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування; забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони праці; оформлення документів на перевезення та забезпечення водіїв обов’язковими для виконання перевезень документами, обов’язки щодо оформлення яких і видачі покладено на менеджера (управителя) з перевезень;
мають бездоганну ділову репутацію;
є власниками автомобільних транспортних засобів або використовують транспортні засоби на умовах фінансового лізингу та інформацію про які подано органу ліцензування;
мають на кожний автомобільний транспортний засіб ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу та ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії) у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ автомобільним транспортним засобом;
мають менеджера (управителя) з перевезень, який має відповідну кваліфікацію та/або чинне свідоцтво професійної компетентності, керівника автомобільного перевізника, які не мають не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості за злочини у сфері службової діяльності та професійної відповідальності, пов’язаної з наданням публічних послуг; обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; проти безпеки руху та експлуатації транспорту; недоторканності державних кордонів; проти власності; у сфері господарської діяльності; проти безпеки виробництва; торгівлі людьми; жорсткого поводження з тваринами.
У разі накладання адміністративних та адміністративно-господарських штрафів на автомобільного перевізника, його менеджера (управителя) з перевезень або водія за порушення, скоєння яких призводить до втрати бездоганної ділової репутації (додаток 4), умови бездоганної ділової репутації вважаються виконаними в разі усунення порушення та повної сплати штрафів.

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу 
та видачі дозвільних документів 
Європейської Конференції 
Міністрів Транспорту
(пункт 5 розділу ІІ)

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ 

Найменування автомобільного перевізника українською мовою (заповнюється великими друкованими літерами): 



































Найменування автомобільного перевізника англійською мовою (заповнюється великими друкованими літерами):








































Код ЄДРПОУ:






























Місцезнаходження підприємства:

Українською мовою
Англійською мовою


вул., будинок, кімн.



населений пункт



район



область

індекс


контактні телефони





1. Я, __________________________________________________________,
(П.І.Б. керівника підприємства/ фізичної особи – підприємця)
ознайомився(лась) й усвідомив(ла) вимоги щодо участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ, а саме: «Багатосторонньої квоти ЄКМТ. Настанови користувача» ITF/IRU (2014) (далі – Настанова користувача), Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ (далі – Хартія Якості) та Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675 (із змінами);
підтверджую, що умови конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ є зрозумілими;
несу відповідальність за достовірність поданої мною інформації з адреси електронної пошти, вказаної в пункті 2 цього листа-повідомлення, та усвідомлюю, що у разі порушень умов використання дозволів ЄКМТ автоперевізник може бути позбавлений  права отримувати дозволи ЄКМТ відповідно до положень законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують перевезення вантажів автомобільним транспортом.








2. Уся інформація, яка передбачена умовами проведення конкурсу, буде надіслана з адреси електронної пошти: ______________________@___________.













          (керівник)* 

(підпис)

               (П. І. Б.)










                (дата)	                                                 М. П. (за наявності)                                              (діє на підставі)                




* Посада для фізичної особи  – підприємства не зазначається.

 «Додаток 2
 до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції 
Міністрів Транспорту
(пункт 5 розділу ІІ)



ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ 

Найменування автомобільного перевізника українською мовою (заповнюється великими друкованими літерами): 



































Найменування автомобільного перевізника англійською мовою (заповнюється великими друкованими літерами):




































Код ЄДРПОУ:































Місцезнаходження автомобільного перевізника:


Українською мовою
Англійською мовою

вул., будинок, кімн.



населений пункт



район



область



індекс



контактні телефони




1. Я, __________________________________________________________,
(П.І.Б. керівника підприємства/ фізичної особи – підприємця)
ознайомився(лась) й усвідомив(ла) вимоги щодо участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ, а саме: «Багатосторонньої квоти ЄКМТ. Настанови користувача» ITF/IRU (2014) (далі – Настанова користувача), Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ (далі – Хартія Якості) та Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 р. № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 1076/9675 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 11 вересня 2015 р. № 362) (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу);
підтверджую, що умови конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ є зрозумілими;
несу відповідальність за достовірність поданої мною інформації з адреси електронної пошти, вказаної в пункті 2 цього листа-повідомлення, та усвідомлюю, що у разі порушень умов використання дозволів ЄКМТ автоперевізник може бути позбавлений  права отримувати дозволи ЄКМТ відповідно до положень законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують перевезення вантажів автомобільним транспортом;
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ, що пов’язані з його проведенням.
Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам з метою перевірки їх достовірності. 

2. Уся інформація, яка передбачена умовами проведення конкурсу, буде надіслана з адреси електронної пошти: ______________________@___________.













          (керівник)* 

(підпис)

               (П. І. Б.)










                (дата)	                                                 М. П. (за наявності)                                              (діє на підставі)                




* Посада для фізичної особи  – підприємця не зазначається.                                                                                                                   



Директор Департаменту
стратегічного розвитку дорожнього
ринку та автомобільних перевезень 		   	          				  						В. САСІН



