
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

30.08.2022 м. Київ N 657 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

02 вересня 2022 р. за N 1007/38343 

 

Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу та 

видачі дозвільних документів Європейської Конференції 

Міністрів Транспорту 
 

Відповідно до частини п'ятої статті 55 Закону України "Про автомобільний 

транспорт", абзацу двадцять шостого підпункту 13 пункту 4 Положення про 

Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних 

документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом 

Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675 (із змінами), що 

додаються. 

 

2. Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті (О. Задорожний) 

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України в установленому порядку. 

 

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на 

офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України. 

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. 

Найєма. 

  

Міністр Олександр КУБРАКОВ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури 

України 

30 серпня 2022 року N 657 

 

 

ЗМІНИ 

до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів 

Європейської Конференції Міністрів Транспорту 

 

1. У розділі I: 

 

у пункті 2: 

 

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: 

 

"електронна анкета - відомості про автомобільного перевізника для участі у конкурсі 

з розподілу дозволів ЄКМТ, які подаються ним через ІС уповноваженого органу;". 

 

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим-

дванадцятим; 

 

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: 

 

"ІС уповноваженого органу - єдиний комплекс інформаційних систем 

уповноваженого органу.". 

 

У зв'язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим-

тринадцятим. 

 

2. У розділі II: 

 

1) пункт 5 виключити. 

 

У зв'язку з цим пункти 6 - 12 вважати відповідно пунктами 5 - 11; 

 

2) пункт 5 викласти у такій редакції: 

 

"5. Функції Конкурсної комісії: 

 

прийняття до розгляду електронних анкет (додаток 2) у строки, що встановлені 

пунктом 6 цього розділу; 

 



здійснення заходів з перевірки достовірності інформації, поданої автомобільними 

перевізниками для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ; 

 

опрацювання інформації, наданої компетентними органами України та іноземних 

країн щодо фактів використання автомобільними перевізниками підроблених 

дозволів ЄКМТ; 

 

формування проектів розподілу, перерозподілу, переоформлення або анулювання 

дозволів ЄКМТ, які затверджуються наказом Міністерства інфраструктури 

України."; 

 

3) пункт 6 викласти у такій редакції: 

 

"6. Конкурсна комісія приймає до розгляду електронні анкети у період з 1 по 31 

жовтня поточного року включно. Інформація про прийняті електронні анкети 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу та Міністерства 

інфраструктури України."; 

 

3. У розділі III: 

 

1) у пункті 1: 

 

абзац другий доповнити словами "терміном дії не менше двох років станом на 31 

жовтня поточного року;"; 

 

абзац шостий викласти у такій редакції: 

 

"мають транспортні засоби, які належать йому на законних підставах, які визначені 

положеннями Хартії Якості, категорії екологічності "ЄВРО-5 безпечний" та вищої 

категорії, які є засобами провадження його господарської діяльності, повна маса 

яких перевищує 7,5 тонн та які перетинали державний кордон України у період з 1 

січня по 31 жовтня поточного року за даними ІС уповноваженого органу;"; 

 

абзац сьомий після слів "ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу та" 

доповнити словами "чинний станом на 31 жовтня поточного року"; 

 

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту: 

 

"надали електронне підтвердження виконання умов Хартії Якості, наявності 

менеджера(ів) (управителя(ів)) з перевезень відповідної кваліфікації, відповідності 

умовам бездоганної репутації та наявності відповідного фінансового стану.". 

 

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим; 

 

2) пункти 2, 4, 6 виключити. 



У зв'язку з цим пункти 3, 5 вважати відповідно пунктами 2, 3; 

 

3) пункт 2 викласти у такій редакції: 

 

"2. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає через ІС уповноваженого 

органу електронну анкету (додаток 2) згідно із вимогами, визначеними у пункті 1 

цього розділу, та у строки, передбачені пунктом 6 розділу II цього Порядку."; 

 

4) пункт 3 викласти у такій редакції: 

 

"3. Електронна анкета зберігається в ІС уповноваженого органу. 

 

Підставою для залишення електронної анкети без розгляду є: 

 

подання електронної анкети з порушенням строків, передбачених пункту 6 розділу II 

цього Порядку; 

 

оформлення з порушенням вимог цього Порядку. 

 

Автомобільний перевізник може редагувати електронну анкету, що містить 

оновлений список транспортних засобів, до моменту її прийняття до розгляду 

Конкурсною комісією та у строки, встановлені пунктом 6 розділу II цього Порядку.". 

 

4. Додаток 2 виключити. 

 

У зв'язку з цим додатки 3 - 7 вважати відповідно додатками 2 - 6. 

 

5. У тексті Порядку посилання на додатки 3 - 7 вважати відповідно посиланнями на 

додатки 2 - 6. 

 

6. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається. 

  

Директор Департаменту 

дорожніх перевезень 

та безпеки на транспорті 

Олександр ЗАДОРОЖНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

"Додаток 2 
до Порядку проведення конкурсу та видачі 

дозвільних документів Європейської 

Конференції Міністрів Транспорту 

(у редакції наказу Міністерства 

інфраструктури України 

від 30.08.2022 N 657 

(пункт 5 розділу II) 

 

Електронна анкета автомобільного перевізника для участі у конкурсі з 

розподілу дозволів ЄКМТ 

 

Інформація про автомобільного перевізника - 

претендента на участь у конкурсі з розподілу 

дозволів ЄКМТ 

Перелік транспортних засобів: 

Код за ЄДРПОУ - для 

юридичних осіб або 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків - для фізичних осіб 

- підприємців 

  

Номерний знак 

транспортного 

засобу 

  

Найменування підприємства 

(українською) - для 

юридичних осіб або 

прізвище, ім'я, по-батькові 

(якщо інше не випливає із 

закону або звичаю 

національної меншини, до 

якої вона належить) - для 

фізичних осіб - підприємців 

  

Ідентифікаційний 

номер (VIN-код) 

транспортного 

засобу 

  

Найменування підприємства 

(англійською) - для 

юридичних осіб або 

прізвище, ім'я, по-батькові 

(якщо інше не випливає із 

закону або звичаю 

національної меншини, до 

якої вона належить) - для 

фізичних осіб - підприємців 

  

Марка 

транспортного 

засобу 

  
 

Модель 

транспортного 

засобу 

  
 

Місцезнаходження 

підприємства - для 

юридичних осіб 

(українською) або місце 

проживання - для фізичних 

осіб - підприємців 

  

Категорія 

екологічності 

транспортного 

засобу 

  

Категорія 

екологічності 

(згідно із ЄКМТ-

  



сертифікатом 

придатності до 

експлуатації) 

Дата видачі ЄКМТ-

сертифіката 

придатності до 

експлуатації 

  

N ЄКМТ-

сертифіката 

придатності до 

експлуатації 

  

Повна маса 

транспортного 

засобу, кг 

  

Підтвердження виконання умов Хартії Якості 

ЄКМТ: 

  Маю менеджера (ів) 

управителя (ів) з перевезень 

відповідної кваліфікації 

  

Відповідність умовам 

бездоганної ділової репутації 
      

Маю 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 дату подання 

анкети) на кожний 

наступний транспортний 

засіб, заявлений до участі в 

конкурсі 

      

 


