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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Çàãàëüíîâ³äîìî, 
ùî 14 ÷åðâíÿ 2018 ð. ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôðà-
ñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ì³í³ñòðà 
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Îìåëÿ-
íà ç íîâîïðèçíà÷åíèì ïåðøèì â³öå-ïðåçè-
äåíòîì ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ 
òà ðîçâèòêó (äàë³ – ªÁÐÐ) ïàíîì Þðãåíîì 
Ð³ãòåð³íêîì. Íà çóñòð³÷³ òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ 
êåð³âíèêè òà ïðåäñòàâíèêè Óêðçàë³çíèö³, Óêð-
ïîøòè, àåðîïîðòó Áîðèñï³ëü, Óêðàåðîðóõó, 
Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 
Óêðà¿íè, Óêðäîð³íâåñòó é ÀÌÏÓ.

Âîëîäèìèð Îìåëÿí â³äçíà÷èâ ïîçèòèâíó 
äèíàì³êó òà ðåçóëüòàòè ñï³âïðàö³ Ì³í³ñòåðñòâà 
³íôðàñòðóêòóðè ç ªÁÐÐ: «ß âäÿ÷íèé ªÁÐÐ çà 
óñï³øíó ñï³âïðàöþ ³ ñèíåðã³þ ç Ì³í³ñòåðñòâîì 
³íôðàñòðóêòóðè. ß ðàäèé, ùî íàøå ïîðòôîë³î 
ïîâíå ïðîåêò³â ³ íåùîäàâíº â³äêðèòòÿ Áåñêèä-

ñüêîãî òóíåëþ – öå ùå îäèí âåëèêèé ïðèêëàä 
íàøî¿ óñï³øíî¿ êîîïåðàö³¿. Íåùîäàâíî ìè ïðå-
çåíòóâàëè Íàö³îíàëüíó òðàíñïîðòíó ñòðàòåã³þ 
Óêðà¿íè äî 2030 ð., ³ ÿ â³ðþ, ùî öå áóäå âåëèêèé 
ïëàí ä³é äëÿ âñ³õ ãàëóçåé òðàíñïîðòó ³ ¿¿ ó÷àñíè-
ê³â. Ìè ââàæàºìî ªÁÐÐ íàéá³ëüøèì ³íâåñòîðîì 
Óêðà¿íè. Áàãàòî ÷îãî çðîáëåíî ³ áàãàòî ùå òðå-
áà çðîáèòè. Ìè ìàºìî ãàðí³ ðåçóëüòàòè ñèíåð-
ã³¿, ³ ÿ â³ðþ, ùî íàø³ ñï³ëüí³ ïðîåêòè ç ªÁÐÐ 
áóäóòü ùå ãëîáàëüí³øèìè òà ùå ìàñøòàáí³-
øèìè. ß ïåðåêîíàíèé, ùî ìè ìîæåìî çðîáè-
òè á³ëüøå», – ï³äêðåñëèâ Âîëîäèìèð Îìåëÿí.

Ïðåäñòàâíèêè Óêðçàë³çíèö³, Óêðïîøòè, 
àåðîïîðòó Áîðèñï³ëü, Óêðàåðîðóõó, Äåðæàâ-
íîãî àãåíòñòâà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè, 
Óêðäîð³íâåñòó, ÀÌÏÓ ïðåäñòàâèëè äåëåãàö³¿ 
ªÁÐÐ ïëàíè ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìñòâ òà îáãîâîðèëè ñï³ëüí³ ç ªÁÐÐ ³íâåñòè-
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ö³éí³ ïðîåêòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ñòàä³¿ ðåàë³-
çàö³¿ òà ï³äãîòîâêè äî ðåàë³çàö³¿.

Â³öå-ïðåçèäåíò ªÁÐÐ ïàí Þðãåí Ð³ãòåð³íê 
ïîäÿêóâàâ Ì³í³ñòåðñòâó ³íôðàñòðóêòóðè çà 
âç³ðöåâó ðîáîòó ³ â³äçíà÷èâ óñï³øíó ï³äãîòîâ-
êó é ³ìïëåìåíòàö³þ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â ³ç Ì³í³ñ-
òåðñòâîì ³íôðàñòðóêòóðè òà âèñëîâèâ íàä³þ, 
ùî âåëèê³ ³íôðàñòðóêòóðí³ ïðîåêòè â Óêðà¿í³ – 
öå ïèòàííÿ íàéáëèæ÷î¿ ïåðñïåêòèâè [1].

Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå âèùå òà íà íàø ïî-
ãëÿä, äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ àìá³ö³éíèõ 
ö³ëåé ³ ðåàë³çàö³¿ ïîòî÷íèõ çàäà÷, íàì³÷åíèõ 
ó Íàö³îíàëüí³é òðàíñïîðòí³é ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè 
äî 2030 ð., ïîáóäîâè âèñîêîãî ð³âíÿ êîìôîð-
òó ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íåîáõ³äíî ïðîéòè, 
êð³ì ³íøîãî, øëÿõ âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâ-
÷îãî óðåãóëþâàííÿ ðèíêó ïîñëóã àâòîìîá³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó â Óêðà¿í³, çàäîâîëåííÿ ïî-
òðåá ñóñï³ëüñòâà é åêîíîì³êè ó ïåðåâåçåíí³ 
ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â, áåçïåêè ïåðåâåçåíü, 
åôåêòèâíîãî ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â ³ çìåí-
øåííÿ òåõíîãåííîãî âïëèâó àâòîìîá³ëüíèõ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ÷åðåç ò. çâ. ³íñòðóìåíò 
àäàïòàö³¿ íîðì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè äî 
íîðì àêò³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (äàë³ – ªÑ) 
çã³äíî ç Óãîäîþ ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íà – ªÑ.

Àêòóàëüí³ñòü òåìè äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî ñüîãîäí³ íàçð³ëà ñïðàâæíÿ íåîá-
õ³äí³ñòü óäîñêîíàëåííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â 
ç óðàõóâàííÿì ºâðîïåéñüêèõ òåíäåíö³é, ùî 
ïîâèííî ïðèâåñòè äî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñ-
ò³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ïåðåâå-
çåíü ïàñàæèð³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì, 
çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíîãî êîíòðîëþ ôóíêö³-
îíóâàííÿ ðèíêó àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü ³ ºâ-
ðîïåéñüêèõ óìîâ äîïóñêó äî ðèíêó ïåðåâåçåíü.

Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º ïîøóê ³ íàäàí-
íÿ ïðîïîçèö³é ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ àâòîìîá³ëü-
íèõ ïåðåâ³çíèê³â â Óêðà¿í³, âèçíà÷åííÿ òà â³ä-
íåñåííÿ ïîñëóã ³ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â äî 
ñóñï³ëüíî âàæëèâèõ, ç îãëÿäó íà âåêòîð ðîç-
âèòêó íàøî¿ äåðæàâè â á³ê ªâðîïè.

Ñòóï³íü ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè. Ñë³ä 
çãàäàòè ðîáîòè Ì.Ë. Øåëóõ³íà [2], Â. Ïàðà-
õ³íî¿ [3], Í. Òðî¿öüêî¿, À. ×óáóêîâà [4], Â. Ñà-
âåíêî, Â. Ãàéäóêåâè÷ [5], Î. Àíòîíåíêî [6], 
². Ãîí÷àð [7], Ä. Ìåëåíòüºâà [8], Ä. Âëàñåíêî 
[9], ÿê³ ðîçãëÿäàëè ä³ÿëüí³ñòü àâòîìîá³ëüíèõ 
ïåðåâ³çíèê³â òà ïîñëóãè, ùî íèìè íàäàþòü-
ñÿ. ¯õ ïðàö³ çíàõîäÿòüñÿ ÿê â åêîíîì³÷í³é, òàê 
³ â ïðàâîâ³é ïëîùèí³ ç îãëÿäó íà òå, ùî ä³-
ÿëüí³ñòü òðàíñïîðòó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç öèìè 
íàóêàìè. Âîäíî÷àñ ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â 
çàëèøèëèñÿ îêðåì³ ïèòàííÿ íàäàííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ ïîñëóã, çîêðåìà çàñòîñóâàííÿ ºâ-
ðîïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Çàãàëü-
íîâ³äîìî, ùî ñï³âðîá³òíèöòâî Óêðà¿íè òà ªÑ 
ó  ñôåð³ òðàíñïîðòó ïîâèííî áóäå îõîïëþâà-
òè òàê³ íàïðÿìêè:

– ðîçâèòîê ñòàëî¿ íàö³îíàëüíî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ ïîë³òèêè, ÿêà îõîïëþâàòèìå âñ³ âèäè 
òðàíñïîðòó, çîêðåìà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 
åôåêòèâíèõ ³ áåçïå÷íèõ òðàíñïîðòíèõ ñèñ-
òåì, ³ ñïðèÿòèìå ³íòåãðàö³¿ ³í³ö³àòèâ ó ñôåð³ 
òðàíñïîðòó â ³íø³ íàïðÿìè ïîë³òèêè;

– ðîçâèòîê ãàëóçåâèõ ñòðàòåã³é íà îñíîâ³ 
íàö³îíàëüíî¿ òðàíñïîðòíî¿ ïîë³òèêè (çîêðåìà 

íîðìàòèâí³ âèìîãè ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ òåõí³÷-
íîãî îáëàäíàííÿ ³ òðàíñïîðòíèõ ïàðê³â äëÿ 
äîòðèìàííÿ íàéâèùèõ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàð-
ò³â) ùîäî àâòîìîá³ëüíîãî, çàë³çíè÷íîãî, ð³÷-
êîâîãî, ìîðñüêîãî é àâ³àö³éíîãî òðàíñïîðòó, 
à òàêîæ ³íòåðìîäàëüí³ñòü, âðàõîâóþ÷è òåðì³-
íè é îñíîâí³ åòàïè ³ìïëåìåíòàö³¿, àäì³í³ñòðà-
òèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ô³íàíñîâ³ ïëàíè;

– ðîçâèòîê ìóëüòèìîäàëüíî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ ìåðåæ³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç Òðàíñ’ºâðîïåéñüêîþ 
òðàíñïîðòíîþ ìåðåæåþ (TEN-T), é óäîñêîíà-
ëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðíî¿ ïîë³òèêè ç ìåòîþ êðà-
ùîãî âèçíà÷åííÿ é îö³íêè ³íôðàñòðóêòóðíèõ 
ïðîåêò³â ùîäî ð³çíèõ âèä³â òðàíñïîðòó. Ðîç-
âèòîê ñòðàòåã³é ô³íàíñóâàííÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà 
óòðèìàííÿ, óñóíåííÿ ïåðåøêîä ó ïðîïóñêí³é 
çäàòíîñò³ òà ðîçâèòîê íåïîâíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè, à òàêîæ àêòèâ³çàö³þ ³ ñïðèÿííÿ ó÷àñò³ 
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó â òðàíñïîðòíèõ ïðîåêòàõ 
â³äïîâ³äíî äî Äîäàòêà XXXII² äî Óãîäè ïðî àñî-
ö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ ç îäí³º¿ ñòîðîíè òà ªÑ, ªâ-
ðîïåéñüêèì ñï³âòîâàðèñòâîì ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ 
¿õí³ìè äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ç ³íøî¿ ñòîðîíè;

– ïðèºäíàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîä-
íèõ òðàíñïîðòíèõ îðãàí³çàö³é òà óãîä, çî-
êðåìà ïðîöåäóðè çàáåçïå÷åííÿ ñóâîðîãî 
çàñòîñóâàííÿ é åôåêòèâíîãî âèêîíàííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ óãîä ³ êîíâåíö³é;

– íàóêîâî-òåõí³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî é îá-
ì³í ³íôîðìàö³ºþ äëÿ ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåí-
íÿ òåõíîëîã³é ó ãàëóç³ òðàíñïîðòó, íàïðèêëàä, 
³íòåëåêòóàëüíèõ òðàíñïîðòíèõ ñèñòåì;

– ñïðèÿííÿ âèêîðèñòàííþ ³íòåëåêòóàëüíèõ 
òðàíñïîðòíèõ ñèñòåì òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é â óïðàâë³íí³ ³ âèêîðèñòàíí³ âñ³õ âèä³â 
òðàíñïîðòó, à òàêîæ ï³äòðèìêà ³íòåðìîäàëüíî-
ñò³ òà ñï³âðîá³òíèöòâà ó âèêîðèñòàíí³ êîñì³÷- 
íèõ ñèñòåì ³ âïðîâàäæåíí³ êîìåðö³éíèõ ð³øåíü, 
ùî ïîëåãøóþòü òðàíñïîðòí³ ïåðåâåçåííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ 2017 ð. ¹ 1106 «Ïðî 
âèêîíàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ 
ç îäí³º¿ ñòîðîíè òà ªÑ, ªâðîïåéñüêèì ñï³âòî-
âàðèñòâîì ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ ¿õí³ìè äåðæàâà-
ìè-÷ëåíàìè ç ³íøî¿ ñòîðîíè» [10] çàòâåðäæå-
íî ïëàí çàõîä³â ç âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ Óãîäè.

Òàê, ³ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ íàâåäåíî¿ 
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çàïëà-
íîâàíî ïðîâåäåííÿ íèçêè çàõîä³â äëÿ ïîêðà-
ùåííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè 
Óêðà¿íè, çîêðåìà ïåðåäáà÷åíî ôîðìóâàííÿ 
åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó êîíòðîëþ îðãàí³çàö³¿ 
íàäàííÿ ñóñï³ëüíî âàæëèâèõ ïîñëóã ³ç ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â.

Çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ óìîâ äîïóñ-
êó äî ðèíêó ïåðåâåçåíü, ï³äâèùåííÿ åôåê-
òèâíîñò³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ïå-
ðåâåçåíü ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì 
òðàíñïîðòîì, çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíîãî 
êîíòðîëþ ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó àâòîìîá³ëü-
íèõ ïåðåâåçåíü ³ äîñ³ çàëèøàþòüñÿ âàæëè-
âèìè çàâäàííÿìè íàøî¿ äåðæàâè, à òîìó 
óäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà íå ìèíóòè.

Çà òàêèõ óìîâ îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íà-
áóâàº âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî ÷èííî-
ãî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàí-
ñïîðò» [11], ÿêèé ó ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå 
äîìîâëåíîñòåé Óêðà¿íè ç ªÑ ïîòðåáóº êàð-
äèíàëüíîãî ïåðåòâîðåííÿ. Ïîñòàº ðîçóìíèì 
âíåñåííÿ äåÿêèõ êîðåêòèâ ó öåé çàêîí.
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Ïî-ïåðøå, ó çàêîí³ ïîòð³áíî ïåðåäáà÷èòè, 
ùî çàêóï³âëÿ ñóñï³ëüíî âàæëèâèõ ïîñëóã ³ç 
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì 
îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ïîñëóã ³ç ïåðåâåçåí-
íÿ ïàñàæèð³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî 
çä³éñíåííÿ ïóáë³÷íèõ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.

Òàêîæ ïîòð³áíî âèçíà÷èòè ïîíÿòòÿ, ùî ñóñ-
ï³ëüíî âàæëèâèìè ïîñëóãàìè ç ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â º ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 
íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü â³äïîâ³äí³ îðãàíè 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè é îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, íà ÿêèõ ïîêëàäåíî îðãàí³çàö³þ 
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, çã³äíî ç óìîâàìè 
ïåðåâåçåíü òà îá´ðóíòîâàíîþ ñóìîþ îïëàòè 
ïåðåâ³çíèêó çà íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã.

Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíèõ 
ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ï³ä ÷àñ 
íàäàííÿ ñóñï³ëüíî âàæëèâèõ ïîñëóã çä³éñíþ-
þòü àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâ³çíèêè çà íàÿâíîñò³ 
îïëàòè òàêèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíèìè îðãàí³çàòî-
ðàìè ïåðåâåçåíü.

Â³äòàê ïîòð³áíî òàêîæ â³äìîâèòèñÿ òà âè-
êëþ÷èòè ç çàêîíó çàòâåðäæåííÿ ïàñïîðò³â 
ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â ³ ïàñïîðò³â 
ì³ñüêèõ ñòîÿíîê.

Ïî-äðóãå, íàçð³ëà íåîáõ³äí³ñòü âðåãóëþ-
âàííÿ â³äíîñèí àâòîìîá³ëüíîãî ïåðåâ³çíèêà, 
ùî íàäàº ãðîìàäñüê³ ïîñëóãè ç ïåðåâåçåí-
íÿ ïàñàæèð³â, ³ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 
é îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Òàê, âèïðàâäàíèì º çàêð³ïëåííÿ òàêî¿ íîð-
ìè: â³äíîñèíè àâòîìîá³ëüíîãî ïåðåâ³çíèêà, 
ùî íàäàº ãðîìàäñüê³ ïîñëóãè ç ïåðåâåçåí-
íÿ ïàñàæèð³â, ³ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 
é îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âèçíà-
÷àþòüñÿ äîãîâîðîì ïðî îðãàí³çàö³þ ãðîìàä-
ñüêèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, ó ÿêîìó 
âñòàíîâëþºòüñÿ: ïðàâà é îáîâ’ÿçêè àâòîìî-
á³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â ³ç íàäàííÿ ãðîìàäñüêèõ 
ïîñëóã, ïàðàìåòðè, íà îñíîâ³ ÿêèõ ðîçðàõîâó-
ºòüñÿ ñóìà òà ïîðÿäîê îïëàòè íàäàííÿ òàêèõ 
ïîñëóã.

Ïî-òðåòº, ç óðàõóâàííÿì ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â íåîáõ³äíî ïåðåãëÿíóòè çàñòàð³ëå 
òà âèçíà÷èòè íîâå êîëî çîáîâ’ÿçàíü àâòîìî-
á³ëüíîãî ïåðåâ³çíèêà. Îòæå, àâòîìîá³ëüíèé 
ïåðåâ³çíèê ïîâèíåí:

1) ï³äòðèìóâàòè íàëåæíèé ô³íàíñîâèé 
ñòàí äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâî¿õ ãîñïîäàðñüêèõ 
çîáîâ’ÿçàíü ³ ïðîôåñ³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³;

2) çàáåçïå÷óâàòè íàÿâí³ñòü ìåíåäæåðà 
(óïðàâèòåëÿ) ç ïåðåâåçåíü, ùî â³äïîâ³äàº 
óìîâàì áåçäîãàííî¿ ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿ òà ïðî-
ôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³;

3) ìàòè ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó çáåð³ãàþòüñÿ äîêóìåíòè 
ñòîñîâíî îðãàí³çàö³¿ é óìîâ ïðîâàäæåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³, à ñàìå:

– êàäðîâ³ äîêóìåíòè ïåðñîíàëó àâòîìîá³ëü-
íîãî ïåðåâ³çíèêà, ó ò. ÷. ñòîñîâíî îñâ³òíüî-êâà-
ë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ, ñòàíó çäîðîâ’ÿ òîùî;

– ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè íà òðàíñïîðò-
í³ çàñîáè òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü 
çàáåçïå÷åííÿ ¿õ íàëåæíîãî òåõí³÷íîãî ñòàíó;

– äîêóìåíòè ïðî ä³ÿëüí³ñòü ìåíåäæåðà 
(óïðàâèòåëÿ) ç ïåðåâåçåíü;

– äîêóìåíòè ïðî äîòðèìàííÿ ïðàâèë, óìîâ 
³ ñòàíäàðò³â íàäàííÿ ïîñëóã àâòîìîá³ëüíèì 
òðàíñïîðòîì;

4) íàäàâàòè áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï äî 
ñëóæáîâîãî ïðèì³ùåííÿ òà äîêóìåíò³â, ÿê³ 
çáåð³ãàþòüñÿ ó òàêîìó ïðèì³ùåíí³, îñîáàì, 
óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â äåð-
æàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ).

Ââàæàºìî, ùî òàê³ âàæëèâ³ êðîêè çðîáëÿòü 
ïåðåäóìîâè äëÿ ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà íàðåøò³ äîäàòêî-
âî óðåãóëþþòü ðèíîê ïîñëóã ó ãàëóç³ àâòî-
ìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó â Óêðà¿í³, ïðèçâåäóòü 
äî íàñòóïíîãî åòàïó çàäîâîëåííÿ ïîòðåá 
ñóñï³ëüñòâà é åêîíîì³êè ó ïåðåâåçåíí³ ïàñà-
æèð³â ³ âàíòàæ³â, áåçïåêè ïåðåâåçåíü, åôåê-
òèâíîãî ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â ³ çìåíøåííÿ 
òåõíîãåííîãî âïëèâó àâòîìîá³ëüíèõ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â øëÿõîì àäàïòàö³¿ íîðì 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè äî íîðì àêò³â ªÑ çã³ä-
íî ç Óãîäîþ ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íà – ªÑ.

Âèñíîâêè. Ðåçþìóþ÷è íàâåäåíå âèùå, 
ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ïîäàëüøà àäàïòàö³ÿ 
íîðì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè äî íîðìàòèâíèõ 
àêò³â ªÑ ó ñôåð³ ïåðåâåçåíü àâòîìîá³ëüíèì 
òðàíñïîðòîì Óêðà¿íà ïîñòóïîâî ñòàº ïð³î-
ðèòåòíèì çàâäàííÿì Óêðà¿íè, ³ ç ö³ºþ ìåòîþ 
íåîáõ³äíî íà ëîêàëüíîìó ð³âí³ âíîñèòè êîðåê-
òóâàííÿ â ÷èíí³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè, çîêðåìà â 
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».

Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, 
ùî íàäàí³ âèùå ïðîïîçèö³¿ íàäàë³ âèâîäèòè-
ìóòü Óêðà¿íó íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü íàäàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã àâòîìîá³ëüíèì ïåðå-
â³çíèêàìè çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè, 
çíèùàòü ñåêòîð íåëåãàëüíèõ ïàñàæèðñüêèõ 
ïåðåâåçåíü, ïðèâåäóòü äî íàëåæíîãî ð³âíÿ 
ÿêîñò³ òà áåçïåêè ïåðåâåçåíü, ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó ïåðñîíàëó ³ ò. ä.
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