
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ  
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

Врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту



ПРОЕКТ 
ЗАКОНУ

  Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання ринку послуг 
автомобільного транспорту в Україні з метою 
приведення їх у відповідність з актами 

Європейського Союзу

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ



 ПРАВОВІ  
ЗАСАДИ

      Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми  
державами-членами, з іншої сторони, ст. 368, 369, Додаток ХХХІІ 

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми     
державами-членами з іншої сторони, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. №1106

Загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів 
автомобільних перевезень 

Регламент ЄС №1071/2009 (скасування Директиви № 96/26/ЄС)



Імплементація Регламенту 
 

  

• Про автомобільний транспорт                              

•   Про ліцензування видів господарської діяльності 

•   Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності. 

•   Кодекс України про адміністративні правопорушення 

передбачає внесення змін до Законів України: 

ОСНОВА 
ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ



➢ Забезпечити чесні умови конкуренції завдяки однаковому застосуванню спільних 
правил допуску до діяльності оператора вантажних та/або оператора пасажирських 
автомобільних перевезень 

➢ Впровадити видачу в Україні свідоцтв професійної компетенції менеджерів 
(управителей) з перевезень 

➢ Створити механізм підтвердження бездоганної ділової репутації 
➢ Створити нові заходи впливу на автомобільних перевізників та норми, які 
регулюватимуть всі аспекти діяльності щодо адміністративних правопорушень на 
внутрішніх і міжнародних автомобільних перевезеннях пасажирів та вантажів   

 ВРЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
В УКРАЇНІ 

ОСНОВНІ  
ЗАВДАННЯ 

Метою законопроекту є



ПРОЕКТ 
ЗАКОНУ

ПІДЗАКОННІ 
АКТИ

  
● АКТИ УРЯДУ: 

1. Ліцензійні умови: умови допуску, документи, що підтверджують відповідність та 
поточні вимоги (постанова КМУ); 

2. Критерії розподілу автомобільних перевізників за ступенем ризику підстави для 
втрати бездоганної ділової репутації (постанова КМУ); 

3. Порядок ведення Реєстру автомобільних перевізників, персональний кабінет 
автомобільного перевізника, обмін інформацією між компетентними органами 
(постанова КМУ); 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
акт ів Укра їни щодо врегулювання ринку послуг 
автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у 
відповідність з актами Європейського Союзу»



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
  період впровадження 1-5 років

● Підготовлено проект Закону стосовно доступу до ринку автомобільних 
перевезень з метою приведення у відповідність з актами Європейського Союзу; 

● Підготовлено проект Закону щодо забезпечення надання суспільно значущих 
послуг; 

● Схвалено та розпочато імплементацію Хартії якості міжнародних автомобільних 
вантажних перевезень у системі багатосторонньої квоти  ЄКМТ (розроблено 
проекти Ліцензійних умов та порядок розподілу дозволів багатосторонньої квоти 
ЄКМТ); 

● Затверджено Урядом зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 р. № 1081», «Про 
внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від18 лютого 
1997 р. № 176», 

● Подання законопроекту на розгляд та його погодження 
Каб інетом Мін і с тр і в Укра їни ; супроводження 
законопроекту в комітетах ВРУ до його прийняття. 

● Робота над розробкою проектів підзаконних актів; 

● Активізація діалогу з ЄС щодо лібералізації 
автомобільних перевезень між Україною та державами-
членами

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ   
ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ:

ВЖЕ 
ЗРОБЛЕНО:



Допуск автомобільних перевізників до ринку  
реалізація регламенту (ЄС) 1071/2009

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ДОПУСК ДО РИНКУ 
(орган ліцензування) 

 
Вимоги: 
бездоганна ділова репутація; 
належний фінансовий стан; 
професійна компетентність; 
службове приміщення. 

 
 

 
 

АНУЛЮВАННЯ 
Свідоцтва професійної 
компетентності (СПК) 

Інформація: 
про автомобільного перевізника; 
транспортні засоби;  
менеджера (управителя); службове приміщення, 
страхування.  

РЕЄСТР 
(орган ліцензування) 

Функції: 
зберігання інформації про перевізника; 
розподіл перевізників за ступенем 
ризику; 
персональний кабінет перевізника; 
інформація про порушення. 
про анулювання ліцензії та 
СПК. 

 

 Розподіл перевізників 
за ступенем ризику 

 Високий Середній Низький 
Перевізник гранична К1 К2 

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Порушення не 
усунуті, 
ліцензія 

анульована 

Порушення 
усунуті, 
штрафи 
сплачені 

ПОЗАПЛАНОВА 
ПЕРЕВІРКА 

НАГЛЯД 
(КОНТРОЛЬ) 

 
Органи контролю: 
Укртрансбезпека, ДФС (митниця, 
податкова), Прикордонна служба, 
Мін'юст, компетентні органи 
Держав ЄС. 

Інформація: 
про адміністративні та адміністративно-господарські 
штрафи накладені на автомобільного перевізника, 
менеджера (управителя), водія; 
про вироки суду за кримінальні порушення. 

МЕНЕДЖЕР (УПРАВІТЕЛЬ) З ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

СПК 
(визначені Мінінфраструктури центри) 

 

Функції: 
спеціальне навчання; 
іспит;  
видача Свідоцтва професійної компетентності 
(СПК). 
 

 

ВІДНОВЛЕННЯ РЕПУТАЦІЇ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО УСУНЕННЯ порушень 

втрата або непорушність репутації 



Ліцензія – умова допуску до ринку за вимогами ЄС 
 Вигоди та витрати
  Діюча система Запропонована проектом система

1. Матеріально-технічна база, що забезпечує організацію 
контролю стану здоров’я водіїв та контролю технічного стану 
транспортних засобів;

Службове приміщення у якому зберігаються документи, що 
підтверджують виконання організаційних вимог; 

 2. Організація безпеки за рахунок контролю стану здоров’я та 
технічного стану транспортних засобів;

Організація безпеки за рахунок контролю поточних умов 
провадження діяльності; 

3. Планові перевірки діяльності суб’єктів господарювання; Скасування планових перевірок у сфері автомобільного 
транспорту. Розрахунок рівня ризику від провадження діяльності 
автомобільним перевізником. Призначення перевірки тільки при 
створенні перевізником високого рівня ризику від провадження 
діяльності.

4. Персонал автомобільного перевізника та кваліфікаційний 
рівень (медичний працівник, механік, фахівець з БД) 

Менеджер (управитель) з перевезень – відповідальна за 
організацію автомобільних перевезень особа (мотивуючий 
фактор: бездоганна ділова репутація) 



Ліцензія – умова допуску до ринку за вимогами ЄС 
 Вигоди 
  Запропонована проектом система

1. спрощення процедури отримання ліцензії та прозорість її оформлення.

 2. Свідоцтво професійної компетентності менеджера (управителя) з перевезень видається без складання 
іспиту в разі наявності у особи документально підтвердженого досвіду управління діяльністю з 
перевезення пасажирів та (або) вантажів автомобільного перевізника протягом 10 років. 

3. Плавний перехідний період  
Для автомобільних перевізників, що здійснюють внутрішні перевезення вантажів вантажними 
автомобілями, причепами та напівпричепами вимога щодо ліцензування застосовується починаючи                   
з 1 січня 2024 року, за виключенням перевезення небезпечних вантажів, що підлягають ліцензуванню з 
дати набрання чинності цього Закону.

4. ліцензіати повинні привезти свою господарську діяльність у відповідність до особливостей цього Закону - 
для внутрішніх перевезень протягом 5 років після прийняття цього Закону; 
для міжнародних перевезень протягом 3 років після прийняття цього Закону.




