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Шановний Василю Богдановичу, 
 

На виконання доручення № 660/61311-404-20773-ВН від 

25.02.2021 р. щодо надати сприяння у вирішенні низки проблемних 

питань, пов’язаних із введенням в дію угорської системи 

попередньої електронної реєстрації дозволів на перевезення BiREG, 

повідомляємо таке. 

01.03.2021 р. питання, зазначені у листі Асоціації міжнародних 

автомобільних перевізників України №1/14-5/158п від 23.02.2021 р., 

були порушені перед Заступником Державного Секретаря 

Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини 

Андрашом Барані.  

А.Барані було поінформовано про те, що АсМАП України 

звернулася з проханням надати сприяння у вирішенні низки 

проблемних питань, пов’язаних із введенням в дію угорської 

системи попередньої електронної реєстрації дозволів на 

перевезення BiREG. У цьому контексті звернулася з проханням 

розглянути можливість запровадження 3-місячного тестового 

періоду для BiREG, а також надати докладні наочні інструкції 

користування системою. 

У відповідь А.Барані зазначив, що прохання української сторони 

будуть переадресовані Міністерству інновацій та технологій 

Угорщини. 

Крім того, по суті вищезазначених питань 03.03.2021 р. була 
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проведена зустріч із Директором Департаменту автотранспортного 

контролю Міністерства інновацій та технологій Угорщини Беатрікс 

Ронаі-Тобел, в ході якої угорська сторона повідомила таке: 

- запровадження реєстраційної системи BiREG не суперечить 

Угоді між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про 

міжнародні автомобільні перевезення від 03.03.1994 р., водночас 

здійснено з метою ведення контролю за законним використанням 

виданих дозволів на двосторонні та міжнародні автомобільні 

перевезення, здійснення відповідного обліку, уникнення зловживань 

з боку перевізників, формування статистичної бази, зокрема, з 

метою використання під час ухвалення рішень щодо 

збільшення/зменшення квот на видачу дозволів у майбутньому; 

- з метою подальшого спрощення користування системою  

BiREG, зокрема у контексті використання геолокації з метою 

визначення географічних назв, відміни необхідності внесення даних 

з  місця розвантаження/навантаження, а також розробки мобільного 

додатку Міністерством інновацій та технологій Угорщини ініційовано 

внесення змін до керівних документів та оновлення версії 

програмного забезпечення системи; 

- у контексті застосування штрафів Міністерство інновацій та 

технологій Угорщини проведе додаткові переговори із угорськими 

уповноваженими митними органами щодо місцезнаходження 

технічних засобів контролю та недоцільності застосування штрафних 

санкцій представниками митних органів у разі наявності у 

перевізника чинного дозволу та підтвердження фактичної реєстрації 

в системі BiREG. Водночас, до цього часу, усім представникам 

українських компаній-перевізників рекомендовано здійснювати 

реєстрацію подій у системі завчасно, на українській стороні, до в’їзду 

транспортного засобу на  митну територію Угорщини; 

- крім того, з метою уникнення додаткових ускладнень із 

контролюючими органами, угорською стороною рекомендовано 

представникам українських компаній-перевізників не застосовувати 

під час реєстрації в системі опцію «інший пільговий варіант» 

(застосовано під час використання 377 дозволів, виданих 

українським перевізникам), якщо це не стосується екстрених 

випадків, які передбачені міжнародними угодами;  

- Департамент автотранспортного контролю Міністерства 

інновацій та технологій Угорщини надає українській стороні 

докладні наочні інструкції користування системою BiREG угорською 

мовою для подальшого перекладу та використання (додається); 

- Департамент автотранспортного контролю Міністерства 
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інновацій та технологій Угорщини у взаємодії із Асоціацією логістики 

Угорщини та Посольством України в Угорщині готовий організувати 

ряд вебінарів щодо практичного використання системи BiREG для 

представників АсМАП України та українських компаній-перевізників. 

У даному контексті угорська сторона готова взяти на себе технічну 

сторону організації он-лайн заходів та присутності відповідних 

експертів. Українській стороні запропоновано забезпечити 

інформування потенційних учасників та українсько-угорський 

переклад.  

Для проведення першого вебінару запропоновано обрати 

01.04.2021 р., або будь-який  робочий день тижня, що 

починається з 05.04.2021 р. Дати проведення наступних заходів 

запропоновано визначити у робочому порядку додатково, у 

відповідності до потреб та рівня інтересу з української сторони. 

 

  

Додаток: згадане, на 29 арк. 

 
 

        З повагою 
 
 

Посол                                             Л.В. Непоп 
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