
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
 

09 вересня 2021 р. м. Київ                          № 483 
 

 

 

 

Про затвердження Протоколу № 46 засідання Конкурсної комісії для 

проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ  

 

 

Відповідно до пунктів 6 та 11 розділу ІІ Порядку проведення конкурсу та 

видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, 

затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня         

2004 р. № 757, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 

р. за № 1076/9675 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України  від 

11 вересня 2015 р. № 362, зі змінами), н а к а з у ю: 
 

 

1. Затвердити Протокол № 46 засідання Конкурсної комісії для проведення 

конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ від 30 серпня 2021 р., що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

згідно з розподілом обов’язків. 

 
 

 

 

Міністр         Олександр КУБРАКОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Міністерства інфраструктури 

України 

 
 

09 вересня 2021 року № 483 

 

Протокол № 46 

засідання Конкурсної комісії для проведення 

конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ 
 
 

м. Київ                                                                               30 серпня 2021 року 

              

На засіданні присутні члени Конкурсної комісії для проведення конкурсу з 

розподілу дозволів ЄКМТ (далі – Конкурсна комісія) у складі: голови Комісії 

Найєма М., заступника голови Комісії Задорожного О. В. та членів Комісії – 

Галаса В. П.., Главацького П. В., Копача Р. І., Назаренка М. Б., Мормуля А. П., 

Прокопчука Є. О. 
 

 На засіданні відсутні два члени Комісії – Карплюк І. Р та  

Мальчевська В. М.     

 На засіданні присутня: Онищенко К. В. 

  

Засідання відкрив голова Конкурсної комісії, який поінформував про 

наявність кворуму, зазначив, що засідання Комісії є правомочним, може 

приймати рішення з установлених питань порядку денного. 

 Голова Конкурсної комісії запропонував такий порядок денний. 

  

Порядок денний: 

  1.   Про переоформлення та перерозподіл дозволів ЄКМТ. 

2.   Про організацію проведення Конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ на 

2022 рік. 

  Всі присутні члени Конкурсної комісії одноголосно погодили порядок 

денний. 
 

1.       СЛУХАЛИ: 

 Задорожного О. В. який поінформував про надходження до Міністерств 

інфраструктури України звернень від автомобільних перевізників щодо 

переоформлення їм нових дозволів ЄКМТ на заміну їм раніше виданих дозволів 

ЄКМТ квоти 2021 року та видачі нових дозволів ЄКМТ, а саме: 

- ТзОВ «РОЛЛ ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37669268) – переоформити 

раніше оформлені та видані дозволи  ФОП Леонтьєв Сергій Павлович  

(ІПН 2087002070)  ЄКМТ квоти 2021 року категорії  «ЄВРО-5» №№  1366, 

1367, у зв’язку зі створенням автомобільного перевізника - юридичної особи, 
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засновником (або одним із засновників) якої є фізична особа-підприємець,яка 

брала участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ квоти 2021 року, а саме 

ФОП Леонтьєв Сергій Павлович; 

-  ФОП Козак Ігор Антонович (ІПН 2561816059) – з проханням видати 

один додатковий дозвіл ЄКМТ з метою необхідності закриття контрактів з 

іноземними партнерами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Найєм М. який повідомив, що згідно з вимогами пункту 5 розділу V 

Порядку  проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської 

Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства 

транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675 (зі змінами) 

(далі – Порядок)   видача нового дозволу ЄКМТ на заміну раніше виданого у 

випадку  створення автомобільного перевізника - юридичної особи, 

засновником (або одним із засновників) якої є фізична особа-підприємець, яка 

брала участь у конкурсі, здійснюється за умови набуття правонаступником або 

новоствореною юридичною особою права власності або права використання на 

умовах фінансового лізингу тих транспортних засобів, які бралися до уваги 

Конкурсною комісією під час затвердження розподілу дозволів ЄКМТ. 

Члени Конкурсної комісії розглянули подані документи ТзОВ «РОЛЛ 

ТРАНС ГРУП» (реєстраційний номер Мініфраструктури від 26 липня 2021   

№ 27142/0/7-21) та ФОП Козак Ігор Антонович (реєстраційний номер 

Мініфраструктури від 13 серпня 2021 № 30118/0/7-21). 

Прокопчук Є. О. повідомив, що наразі всі дозволи ЄКМТ перерозподілено 

відповідно до наказів Міністерства інфраструктури України  від 30 квітня 2021 

року № 243 та від 02 серпня 2021 року № 406, якими затверджено 

Перерозподіли дозволів ЄКМТ квоти 2021 року серед українських перевізників. 

Прокопчук Є.О. повідомив, що до Укртрансбезпеки надходять звернення від 

перевізників, які отримали дозволи ЄКМТ на 2021 рік відповідно  до наказу 

Міністерства інфраструктури України від 2 серпня 2021 р. № 406 «Про 

затвердження Протоколу № 45 засідання Конкурсної комісії для проведення 

конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ та Перерозподілу дозволів ЄКМТ квоти 

2021 року серед українських перевізників, стосовно необхідності отримання на 

розподілені дозволи, права роботи до Угорщини. Разом з цим, існує велика 

кількість прав на здійснення перевезень територією Угорщини, які були 

виділені перевізникам відповідно до наказу Міністерства інфраструктури 

України від 30 квітня 2021 р. № 243 «Про затвердження Протоколу № 42 

засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів 

ЄКМТ та Перерозподілу дозволів ЄКМТ квоти 2021 року серед українських 

перевізників» (далі – Протокол 42), але перевізники вже протягом трьох місяців 

цим правом не скористалися.                    
 

 

 

https://mtu.gov.ua/files/Avto/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_406.pdf
https://mtu.gov.ua/files/Avto/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_406.pdf
https://mtu.gov.ua/files/Avto/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_406.pdf
https://mtu.gov.ua/files/Avto/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_406.pdf
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 ВИРІШИЛИ: 

 1. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті 

оформити нові дозволи ЄКМТ квоти 2021 року категорії «ЄВРО-5»  на заміну 

раніше отриманих ФОП Леонтьєв Сергій Павлович (код ІПН 2087002070) 

дозволів ЄКМТ квоти 2021 року на ТзОВ «РОЛЛ ТРАНС ГРУПП» (код 

ЄДРПОУ 37669268)  у зв’язку зі створенням автомобільного перевізника - 

юридичної особи, засновником (або одним із засновників) якої є фізична особа-

підприємець, яка брала участь у конкурсі. 

2. Відмовити ФОП Козак Ігор Антонович (ІПН 2561816059) у задоволенні 

заяви про видачу додаткового дозволу ЄКМТ за відсутністю таких. 

3.Поінформувати Секретаріат МТФ про оформлення нових дозволів ЄКМТ 

та дозволів ЄКМТ оформлених на заміну раніше виданих дозволів ЄКМТ. 

4.Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті підготувати 

інформацію для оприлюднення на офіційному вебсайті Мінінфраструктури про 

необхідність використання права переоформлення дозволів ЄКМТ відповідно 

до рішень Протоколу  № 42. 

5. Встановити граничний термін звернень перевізників до 

Укртрансбезпеки щодо переоформлення дозволів відповідно до рішень 

Протоколу №42 до 7 вересня 2021 р. 

6. Дозволи ЄКМТ, що було розподілено перевізникам, які приймали участь 

в Конкурсі ЄКМТ на 2021 рік, наділити правами роботи до Угорщини  за 

наявності відповідного звернення до Укртрансбезпеки після 07 вересня 2021 р. 
 

  За прийняті рішення присутні члени Конкурсної комісії проголосували 

таким чином: 

 «ЗА» - 8; 

 «ПРОТИ» - 0; 

 «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
 

 Рішення прийнято одноголосно 
 

2.       СЛУХАЛИ:  

 Задорожного О. В., який  повідомив,  що відповідно до наказу 

Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2021 року № 425 «Про 

організацію проведення конкурсу з розподілу дозволів Європейської 

Конференції Міністрів Транспорту на 2022 рік»  затверджено рішення про 

організацію проведення конкурсу з розподілу дозволів Європейської 

Конференції Міністрів Транспорту на 2022 рік і що з 01 вересня 2021 року 

розпочинається прийом листів-повідомлень від автомобільних перевізників для 

участі в конкурсі в установлені строки відповідно до пункту 5  розділу ІІ 

Порядку. 

 

ВИСТУПИЛИ 

Галас В. П.  проінформував, що лист-повідомлення необхідно заповнити за 

формою, згідно з додатком 2 до Порядку, завірити печаткою автомобільного 
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перевізника (за наявності) та підписом керівника, та  надіслати в паперовому 

вигляді на адресу: пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135. 

Копач Р. І. повідомив, що наразі працює електронний сервіс cemt.com.ua, 

створений минулого року, з метою спрощення прийому листів-повідомлень, на 

якому перевізники в онлайн режимі можуть заповнити лист-повідомлення, 

передбачений додатком 2 до Порядку, і надіслати на адресу Конкурсної комісії: 

01135, проспект Перемоги, 14, м. Київ. 

Найєм М. повідомив, що під час проведення розподілу дозволів ЄКМТ на 

2021 рік застосовувалися коригуючі коефіцієнти з дотриманням граничної 

кількості автомобілів категорії «Євро-5 безпечний» не менше 4 та не менше 3 

автомобілів категорії «Євро-6 безпечний» або сумарно не менше 4 автомобілів. 

Главацький П. В. зауважив, що спостерігається суттєве збільшення 

кількості транспортних засобів, які подаються автомобільними перевізниками 

на конкурс і необхідно під час проведення розподілу дозволів ЄКМТ на 2022 

рік застосовувати коригуючі коефіцієнти з дотриманням граничної кількості 

автомобілів категорії «Євро-5 безпечний» не менше 6 або не менше 4 

автомобілів категорії «Євро-6 безпечний» або сумарно не менше 6 автомобілів 

категорії «Євро-5 безпечний» і «Євро-6 безпечний». 

Назаренко М. Б. повідомив, що за наявною в ДП 

«ДержавтотрансНДІпроект» інформацією, за період з 25.08.2020 по 25.08.2021 

було оформлено 19215 сертифікатів для транспортних засобів «Євро-5 

безпечний» та 7945 сертифікати для транспортних засобів «Євро-6 безпечний». 

Задорожний О. В. повідомив про необхідність направлення заявки України 

до Секретаріату МТФ щодо кількості базових квот для транспортних засобів 

«Євро-5 безпечний» та «Євро-6 безпечний» для українських перевізників та 

запропонував 375 базових квот розподілити наступним чином: 250 базових квот 

для транспортних засобів «Євро-5 безпечний» та 125 базових квот для 

транспортних засобів «Євро-6 безпечний». 

Найєм М. повідомив, що з метою максимальної відкритості проведення 

Конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ на 2022 рік, планується забезпечення 

онлайн трансляцію засідань Комісії. 

Найєм М. продовжив, що Міністерство інфраструктури України активно 

працює над розробкою змін до Порядку проведення Конкурсу та розглядаються 

варіанти зміни підходу до розподілу дозволів ЄКМТ, зокрема врахування під 

час розподілу дозволів тільки тих транспортних засобів, які здійснювали 

міжнародні автомобільні перевезення. Крім того, наразі проводиться роботи з 

метою розробки нового модулю до електронної системи розподілу дозволів, 

задля переведення подальших розподілів дозволів ЄКМТ в електронний режим.  
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до пункту 6 Розділу ІІІ Порядку призначити уповноваженою 

особою з числа членів Конкурсної комісії з приймання листів-повідомлень – 

заступника голови Комісії Задорожного О. В.; 

2. Поінформувати Секретаріат МТФ, що базова квота для України, 

виділена на 2021 рік (375 шт.), буде розподілена в такій пропорції: 250 базових 
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квот ЄКМТ категорії «Євро-5 безпечний» та 125 базових квот ЄКМТ категорії 

«Євро-6 безпечний». 

3. Встановити мінімальну граничну кількість транспортних засобів 

українських перевізників, що подають електронні анкети до участі в конкурсі 

на рівні 6 транспортних засобів для категорії Євро-5 або 4 транспортні засоби 

категорії Євро-6, транспортні засоби категорії Євро-6, кількість яких менша за 4 

одиниці зараховуються, як транспортні засоби категорії Євро-5. Мінімальна 

гранична кількість транспортних засобів буде остаточно затверджена за 

результатами розгляду всіх поданих електронних анкет перевізників та буде 

залежати від загальної кількості транспортних засобів, яку було подано 

автомобільними перевізниками на конкурс.   

4. При підготовці вихідних даних для розподілу дозволів ЄКМТ на 2021 

рік здійснювати перевірку інформації щодо виконаних перевізниками рейсів за 

дев’ять місяців 2021 року, вирахуваних по виданим та поверненим дозволам на 

поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів 

автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та інформації з 

відривних листків до бортових журналів дозволу ЄКМТ – учасниками 

Конкурсу із транспортними засобами категорії  «Євро-5/EEV», «Євро-5 

безпечний» або вищих екологічних стандартів. 

5. Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 9 Розділу ІІ Порядку 

залучити експертів УДП «Укрінтеравтосервіс» до автоматизації процесу 

формування таблиць учасників Конкурсу відповідно до листів-повідомлень, 

отриманих від автомобільних перевізників.  

6. Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури 

України інформації про проведення Конкурсу з урахуванням інформації про 

прийом листів-повідомлень, наданої УДП «Укрінтеравтосервіс». 

7. Автомобільним перевізникам - учасникам Конкурсу звернути увагу на 

необхідності неухильного дотримання та наказу Порядку, зокрема - щодо 

своєчасного подання учасниками Конкурсу належними чином заповнених 

відривних листків до бортових журналів дозволу ЄКМТ відривних листків 

бортових журналів, та їх належного оформлення.  

8. Автомобільним перевізникам - учасникам Конкурсу звернути увагу, що 

граничний термін подання листів-повідомлень для участі у Конкурсі - до 23 год 

59 хв. 15 вересня 2021 року. Подані після спливу граничного терміну заяви - до 

участі у Конкурсі прийматися не будуть.  
  

«ЗА» – 8; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

   

Голова Комісії                                                               М. НАЙЄМ 
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Заступник Голови Комісії                                               О. ЗАДОРОЖНИЙ 

  

  

Члени Комісії: 

  

  

___________    В. ГАЛАС _______ П. ГЛАВАЦЬКИЙ 

  

  

  

  

___________    Р. КОПАЧ 

  

  

___________ А. МОРМУЛЬ 

  

  

___________    Є. ПРОКОПЧУК ___________   М. НАЗАРЕНКО 

 

 


