
22 27 жовтня 2020 р., №20 (726)     Юридична Газета

Аналітика

«Затори» сис теми
В середині грудня 2019 р. до Ради 

бізнес- омбудс мена (РБО) звернулася 
приватна підприємниця з Волинської 
області, яка повідомила про проб леми 
з отриманням доз волу на міжнародне 
перевезення вантажу. Маючи вже кіль-
ка тижнів завантажений автомобіль 
та усі супровідні документи, вона не 
могла отримати необхідний доз віл на 
перевезення до Польщі, хоча у пункті 
видачі вони були в наявності. Подання 
електрон них заяв, звернення на гарячі 
лінії уряду й профільного міністерства 
результатів не дали. Питання обтяжу-
валося, передусім, великим попитом 
на квотовані доз воли до ряду країн, 
у т. ч. Польщі. У сукупності з недоско-
налою процедурою це створило перед-
умови для недобросовісних практик 
з боку пунктів видачі та перевіз ників.

Незабаром, з початку січня 2020 р. 
Державна служба Украї ни з безпеки 
на транс порті (Укртрансбезпека) 
запровадила процес електрон ного 
бронювання доз волів на міжнарод-
ні вантажні перевезення через Тран-
спортний портал електрон них по-
слуг e-transport.gov.ua, що працював 
у тестовому режимі. Однак з боку біз-
несу продовжували надходити скарги 
щодо проб лем, які виникали під час 
проходження процедури отримання 
доз волів, у т. ч. такі, що стосувалися 
функ ціонування сервісу електрон ного 
бронювання.

Як повідомляли перевіз ники, за-
лишаючи поза увагою час ті техніч-
ні збої, основний недолік виявляв-
ся у тому, що хоча бронювати доз віл 
і можна було в електрон ному режи-
мі, отримати його можна було лише 
у відповідному пункті видачі, що має 
свій графік роботи. Така процедура 
створювала великі черги з перевіз-
ників, зважаючи на те, що де які з них 
зло вживали електрон ним сервісом 
шляхом бронювання доз волів напе-

ред та спекулювання ними. Крім то-
го, повідомлялося про час ті випадки, 
коли перевіз ники з одного регіо ну 
замовляли доз віл, проте забрати його 
у подальшому могли лише в іншому 
обласному центрі. За таких обставин 
кількість рейсів з міжнародного ван-
тажного перевезення знач но скоро-
тилася, що негативно вплинуло на 
галузь. Внаслідок цього автоперевіз-
ники влаштували ряд акцій протесту.

Як «роз'їхатися»?
Аби виправити ситуацію та вдоско-

налити процедуру, наприкінці січня 
2020 р. за дорученням міністра інф-
раструктури було створено робочу 
групу із залученням фахівців Мініс-
терства, Укртрансбезпеки та пред-
ставників перевіз ників. Її метою бу-
ло напрацювання пропозицій у сфері 
міжнародних вантажних перевезень, 
узгодження шляхів подальшого роз-
витку галузі, зокрема щодо діючої доз-
вільної сис теми.

Серед найбільш нагальних питань 
у контексті процедур видачі доз волів 
на міжнародні вантажні перевезення 
поставали:

• розробка критеріїв для обмежен-
ня можливості електрон ного броню-
вання доз волів недобросовісними 
перевіз никами, які фак тично не здійс-
нюють перевезення;

• обмеження кількості квотова-
них доз волів на перевезення до кра-
їн, які вважаються дефіцитними, що 
можуть бути видані у розпорядження 
окремого перевіз ника, та можливість 
оформлення нових доз волів лише піс-
ля використання та повернення цим 
перевіз ником поперед ніх;

• створення технічної можливо-
сті електрон ного замовлення комп-
лекту доз волів для виконання кон-
кретного перевезення з обранням 
маршруту (якщо складові вантажу 
транс портуються до різних країн);

• скорочення строків, на які бро-
нюється доз віл.

Не залишаючись осторонь сис-
темної проб леми та водночас визна-
ючи, що цифровізація видачі доз волів 
є правильно обраним вектором роз-
витку, бізнес- омбудс мен рекоменду-
вав Мінінфраструктури після про-
ходження передбачених процедур 
прий няти відповідні зміни до Порядку 
оформлення і видачі доз волів на по-
їздки по територіях іноземних держав 
при виконанні перевезень пасажи-
рів і вантажів автомобільним транс-
портом у міжнародному сполученні, 
їх обміну та обліку (наказ Мінінфра-
структури №757 від 20.08.2004 р., 
далі — Порядок №757). Такі зміни, 
на переконання РБО, мали бути спря-
мовані на забезпечення прозорого 
функ ціонування механізму отриман-
ня доз волів відповідно до досягнутого 
консенсусу між усіма зацікавленими 
сторонами.

Поки тривав процес напрацюван-
ня зазначених змін, Мінінфраструкту-
ри активно залучилося до отримання 
нових пакетів додаткових доз волів від 
«дефіцитних» країн, а також точково, 
через діяльність спеціалізованої ко-
місії, вирішувало поточні питання, 
пов'язані з процедурою видачі доз-
волів, що вже були в наявності.

«Регулювальник» у дії
Врешті в середині червня 2020 р. 

Мінінфраструктури оприлюднило на 
своєму веб- сайті проєкт змін до По-
рядку №757 та розпочало новий етап 
збору зауважень і пропозицій. З огля-
ду на те, що розв'язання визначених 
проб лем, насамперед, лежить у право-
вій площині, у проєкті Мінінфраструк-
тури передбачається врегулювання 
сис теми електрон ного замовлення 
бланків, відповідне спрощення про-
цедури, а також актуалізація поло-
жень з урахуванням поточних тен-
денцій галузі. Зокрема, Міністерство 
запропонувало впровадити:

• можливість оформлення доз-
волів за копіями документів 
(у разі неможливості подання 
оригіналів);

• картки відмови інспекто-
рів, що оформлюються у разі 
відмови у видачі доз волу 
(наразі формалізованого 
підтвердження відмови 
немає, у чому Мін інфра-
структури та РБО вбачають 
можливість для потенцій-
них зло вживань);

• дерегуляцію стро-
ку повернення доз волів 
шляхом виключення 
вимоги про їх повер-
нення протягом 90 днів 

з дати отримання і заміни її на не-
обхідність повернення наданих доз-
волів до 15 лютого року, наступного 
за звітним;

• превентивний механізм щодо 
зло вживань перевіз ників шляхом 
створення штучного дефіциту блан-
ків доз волів. Так, перевіз нику, який 
здійснив щонайменше 5 замовлень 
бланків доз волів в електрон ній фор-
мі на один конкретний автомобіль, 
але не звернувся до обраних пунктів 
видачі для їх отримання більше, ніж 
у половині випадків, блокується мож-
ливість здійснення поперед ніх замов-
лень доз волів протягом 14 календар-
них днів на такий автомобіль; також 
передбачено надсилання перевіз нику 
на телефон ний номер або електрон-
ну пошту повідомлення про таке бло-
кування.

Також Міністерство має намір фор-
мально закріпити за спеціалізованою 
комісією можливість введення додат-
кових обмежень тимчасового харак-
теру в разі недостатнього залишку 
квоти доз волів певного виду щодо 
кількості доз волів протягом певно-
го строку, які можуть бути видані на 
один автомобільний транс портний 
засіб, до вирішення питання щодо ви-
ділення для Украї ни додаткової квоти 
зазначеного виду доз волів.

Зважаючи на основні проб леми 
функ ціонування електрон ної сис теми 
бронювання доз волів, проєкт змін до 
Порядку №757 знач ною мірою має 
вирішити ці питання, а загальна ситу-
ація має стати більш передбачуваною 
для бізнесу, стримуючи при цьому 
від зло вживань. На момент написан-
ня цієї статті остаточний проєкт все 
ще узгоджувався, зміни до Порядку 
№757 внесені не були. Втім, РБО має 
сподівання, що з прий няттям оста-
точних змін сис тема відповідатиме 
очікуванням бізнесу та усуне можливі 
шляхи для застосування недобросо-
вісних практик.

Місія «Доставка»: проб лема сис теми 
доз волів на міжнародні перевезення
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