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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЙ
З БЕЗИИСН НА ТРАНЄИОР’И
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рішення
щодо
Про
прийняття
анулювання ліцензії на підставі акта про
від
проведення
відмову ліцензіата
перевірки органом ліцевізування и
Відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону У kjжїїни
«Про ліцензування видів господарської Діяльності» та на підставі акта про
відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування
від’15.01.2019 н а к а з у ю:
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1. Анулювати ліцензію тбві «БУкОВИНА-ТРАНС» (код ©ДР^У
33001797). видану наказом.Державної сдуїКбй"України з безпеки на транспорті
від 21.02.2017 №. 163 «Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобуваній
про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видач і (розширення)
ліцензій, анулювання ліцензій за >езультатами розгляду заявАДббувЛчів», термін
діїгз 22.0212017 Ацер'бмеж^ний, н<а право провадженняпхісподарськоїдіяльності
з перевезення' 'пасажиріву небезпечних вантажів та Небезпечних: відходів
автомобільним транспортом, міжнародних’ перевезень' пасажирів5"та вантаж
автомобільним транспортом, доз волений вид робіт -- внутрішні перевезені-!
пасажирів на таксі; внутрішні перевезення

пасажирів легковими автомобілі
на замовлення; внутрішні перевезення пасажирів аійтббусШй; А/пжнаро;
перевезення пасажирів .автобусами, на підставі акта про підмову ліцензіата) д
проведення перевірки органом ліцензування.від 15.01.2019,
2. Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпече ння
оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з
безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.
3. Контроль за; виконанням и ього наказу покласти на першого зас тупника
Голови Дідківського В. М.
aKv
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ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«АЯ»

Київ

№<Хї

_____ 2019

Про відхилення апеляції

На підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування
при Державній регуляторній службі України від 26.03.201/>9 № 1.2
(протокол №04-19) про відхилення апеляції ТОВ "БУКОВИНА.-'ТРАНС п
(ЄДРПОУ 33001797) від 24.01.2019 № 4/10 щодо видання: Державною службою
України з безпеки на транспорті наказу від 22.01.2019 №40 "Про прийняття
рішення щодо анулювання ліцензії на підставі акта про відмову ліце:азіата
від проведення перевірки органом ліцензування"’ в частині анулювання
ТОВ "БУКОВИНА-ТРАНС" ліцензії на право провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезп зчних
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та
вантажів автомобільним транспортом, керуючись пунктом 8 частини першої
статті 4, частиною одинадцятою статті 5 Закону України від 01.03 .2015
№ 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", Положе нням
про Державну регуляторну службу України, затвердженим постан овою
Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724 "Деякі питання Державної
регуляторної служби України",
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
.о
1. Відділ
забезпечення
ради
діяльності експертно-апеляційної
регуляторної
Департаменту ліцензування та дозвільної системи Державної
служби України повідомити ТОВ "БУКОВИНА-ТРАНС" та Державну сл> жбу
України з безпеки на транспорті про прийняття Експертно-апеляційною ра,дою
з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України рішення
№ 1.2* про відхилення апеляції Д'ОВ "БУКОВИНА -ТРА НС"
від Г26.03.2019
' .........................
від 24.01.2019 № 4/10.
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2. Контроль за виконанням пьогр розпор:
Ингжтт' v-r„....
д
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Голова
№2oZo/23-18 від 29.03.2019
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Ємна Юлія Панівне
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
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м. Київ

Про проведення
п оз а пла н о в ої п е рев і р к и

Відповідно до пункту З частини дев'ятої статті 19 Закону
и «Про
.ліцензування видів господарської діяльносгі» та Розпорядження про усунення
порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних.'
Е ідходів
І ії и
.
-------- . L__________________
____________ -L-2.
автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів га вантажів
автомобільним транспортом № 583/1 від 09.07.2018 ні а к а з у ми
ГІГХТХХ/ГТТ АТД І-
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1. Управлінню Укртрансбезпеки у Луганській (.області
.................орган
.....зуваз
..........и
проведення позапланової перевірки додержання ліценціатом ТОВ «Буковинаадреса:
93400. Луганська j обл .
Транс» (код ЄДРПОУ
З Зі 001797,
м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, буд. 25, кв. 25) вимог Ліцензійних умов
............... ;.........
^Мпечних
провадження господарської діяльності з, перевезення пасажирів,
нерез
вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом , міжнародних
...
перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом,, затверд:
..... жених
постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, у період з 0-1 по
15 січня 2019 року.
І
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2. Для проведення поза п ранової
утворити комісію у складі:

перевірки

.
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«Буковина-Т:

ТОВ
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КумансьКий Євген Олександррович головний спеціаліст вадділу контролю
на. автомобільному транспорті Управління державного контролю на назем -і о му
і
транспорті;
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і
!
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Мостовий Андрій Ярославович
старший державний інспектор ріддіілу
контролю на міському електричному та залізничному транспорті Управ 11 пня
державного контролю на наземному транспорті.

Стефанов Костянтин Олександрович
старший державний інсіпектор
відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління
Укртрансбезпеки у Луганській області.
і
3. Комісії, зазначеній уріункті 2 цього наказу, надати копії матеріалів щодо
'результатів перевірки до Управління державного контролю на наземному
транспорті в термін до 16 січня 2019 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови
Дідківського В. М.

Голова

М. Н 01Н Я К

АКТ

I
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про відмову ліцензіата від гіроведення перевірки органом ліцензування
1
І
,
,
м. Сєвєродонецьк

15.01.2019
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Посадові особи Державної служби України з безпеки на транспорті та її
територіальних органів:
Куманський Євген Олександрович - головний спеціаліст відділі контролю
на автомобільному транспорті Управління державного контролю на наземному
транспорті;
і

І

І

Мостовий Андрій Ярославович - старший державний інспектор відділу
контролю на міському електричному та залізничному транспорті Управління
державного контролю на наземному транспорті,
Стефанов Костянтин Олександрович. - старший державний інспектор відділу
державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті. Управління
Укртрансбезпеки у Луганській області.
Посвідчення на проведення позапланової перевірки додержання
ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та
вантажів автомобільним транспортом від 10.01.2019 № 28/03/14-19 у період з
14.01.2019 по 15.01.2019 у ТОВ «Буковина-Транс» (код ЄДРПОУ 33001797,
адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, гір-т Центральний, ібуд. 25, кв.
25), ліцензія: серія ГБ № 0720^, видана «22» лютого 2017 року Державною
службою України з безпеки нй транспорті, на провадження господарської
діяльності з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, міжнародних
перевезень пасажирів автобусами!, внутрішніх перевезень пасажирів на таксі,
внутрішніх перевезень пасажирів1, легковими автомобілями на замовлення, За
відсутності керівника ліцензіата ф5о уповноваженої особи встановили відмову
ліцензіата від проведення позапланової перевірки діяльності ліцензіата1,з питань
додержання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних ; відходів
автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом від 02./2.2015 № 1001 (далі - Ліцензійні умови).

УСТАНОВИЛИ:
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Під час намагання посадових осіб Державної служби України з безпеки на
транспорті та її територіальних1, органів провести позапланову перевірку
додержання ТОВ «Буковина-Транс» вимог Ліцензійних умов було зафіксовано
відмову керівництва ТОВ «Буковина-Транс» від проведення перевірки. 14.01.2019
комісія виїжджала за місцем реєстрації підприємства, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Центральний, буд. 25, кв. 25. За даною адресою не вдалося знайти керівника ТОВ

2

І

,1

І

«Буковина-Транс» Клименко В. В. Комісія також виїжджала за фактичним
місцезнаходженням ГОВ «Буковина-Транс» за адресою м. Сєвєродонецьк, вул.
Новікова, 2а яке значиться, як місцезнаходження службового приміщення
(інформація взята з відомостей які ліцензіат подавав до органу ліцензування
(Додаток 2 до Ліцензійних умов), копії додаються) за даною адресою було
відсутнє керівництво або уповноважені особи ТОВ «Буковина-Транс» За
мобільним номером +380951476488 який вказаний у Додатку 2 до ліцензійних
умов, як номер телефону контактної особи підприємства в телефонній розмові
було повідомлено про проведення позапланової перевірки виконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов від 09.07.2018 № 583/1,
83/1,
контактна особа повідомила, іцо знаходиться за містом і прийняти участь в
проведенні перевірки зможе через дві години, а саме в Г/ год. 00 хв. 14.01.2019
(аудіо запис додається).
О 17 год. 11 хв. було повторно зроблено дзвінок за мобільним номером
+380951476488 контактна особа повідомила, що буде присутній ДЛЯ
ознайомлення з посвідченням на проведення позапланової пере вірки ліцензійних
умов до 18 год. 00 хв., до вказаного часу так і не з’явився.
О 18 год. 17 хв. контактною особою в телефонній розмові бу.ло
повідомлено, що він знаходиться біля будівлі Управління Укртрансбезпекй У
Луганській області за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 26 (аудіо записи
додаються).
Відповідно до Правил внутрішнього службового розпорядку для
державних службовців Державної служби України з безпеки на транспорті,:>
введених в дію наказом Державної служби України з безпеки на транспорті .від
01.07.2016 № 356, та Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників
які не є державними службовцями Державної служби України з безпеки на
транспорті, введених в дію наказом Державної служби України з безпеки на
транспорті від 01.07.2016 № 357, у працівників Укртраснбезпеки робочий час
триває до 18 год. 00 хв. Тому вважаємо, що керівництво ТОВ «Буковина-Транс»
не забезпечило присутність як керівника ліцензіата, його заступника або іншої
уповноваженої особи чим порушено пункт 25 Ліцензійних, умов.
« Б у к о ви н а-Т р ай. d »
Документи,
що
підтверджують
відмову
ТОВ
від проведення позапланової перевірки, а саме:
Відеозаписи та фотографії з місця реєстрації та місцезнаходження
службового приміщення, аудіо записи розмов з контактною особою ТОВ
«Буковина-Транс», додаються до цього акту та є його невід'ємною частиною.
'

Цей акт складено на
юридичну силу.
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арк. у двох примірниках, що мають однакову

З

Посадові особи Державної служби України з безпеки на транспорті та її
ериторіальних органів:
6. ■<

Головний спеціаліст
(посада)

.(підпис)
/
І

(ініціали та прізвище)

державний інспектор
(посада)

<с(підпис)
\
п

(ініціали та прізвище)

Z'

Старший державний інспектор

■у'у\ о/Б 'у2--і.

(посада)

■

W '

______________ t__ 7_________
(посада керівника (уповноважена особа) ліцензійна,»1
у присутності якого проведено перевірку)
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(прізвище та ініціали)
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Додаток до акту про відмов
від перевірки № /7/т- від Ж У У 7ІУМ/

Зауваження до акту
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійсненії,
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб
права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час
здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом про нагля;
(контроль).
Згідно з положеннями частини п’ятнадцятої статті 4 Закону про нагляд
(контроль) при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові
особи органів, державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати
виключно уніфіковані форми актів.
Положеннями частини другої статті 5 Закону про нагляд (контроль)
встановлено, що орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до
його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності.
Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю)
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю).
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів
України за поданням органу державного нагляду (контролю),
Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю)
визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі - перелік
питань), що затверджується наказом такого органу.
Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом
державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному
веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку,
визначеному законодавством.
Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду
(контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо
яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у
направленні на перевірку.
Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та Методика
розроблення уніфікованих форм і актів, що складаються за результатами,
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю),
і розробляються Державною регуляторною службою України, і затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
Статтею 10 Закону про нагляд (контроль) суб’єкту господарювання під
.час здійснення державного нагляду (контролю), серед іншого, надано право не
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допускати посадових осіб органу державного нагляду (контрол.ю) д
здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням пёредбачени
законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;
органом державного нагляду (контролю) не була затверджена т.
оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в які
передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.
Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику ві,
провадження господарської діяльності та визначається періодичніст:
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та Методик;
розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатам!
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю
(далі--Методики), були затверджені постановою Кабінету Міністрів Україні
від 10.05.2018 №342.
Пунктом 2 вказаної постанови були визнані такими, що втратила
чинність:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752
«Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюються
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а
також уніфікованих форм: актів, що складаються за результатами проведення
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 362
«Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведенні! планових заходів державного нагляду (контролю), а
також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».
3. Пункт 20 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р.
№ 1103.
Зазначаємо, іцо згідно з приписами пункту 11 постанови Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 342 положення затверджених цією
постановою Методик не застосовувались до 1 вересня 2018 року.
Враховуючи викладене, із початком застосування нових Методик
наступили такі правові наслідки:
1. Всі критерії та уніфіковані форми актів, розроблені органами
державного нагляду (контролю) на підставі методик, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України, що втратили чинність згідно з
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342, є
нечинними, оскільки вони не відповідають новим Методикам.
2. Органи державного нагляду (контролю), які не затвердили та не
оприлюднили у встановленому Законом про нагляд (контроль) уніфіковані
форми актів, що відповідають новій Методиці, втратили можливість
проведення заходів державного нагляду (контролю), оскільки за

результатами перевірок можливо складання актів перевірок виключно з
уніфікованою формою.
Виключенням з цього стануть органи ДФС, порядок проведенн
перевірок якими та форма акта встановлені Податковим кодексом України.

3. Згідно з положеннями частини третьої статті 22 Закону про нагля,
(контроль) якщо не затверджені критерії розподілу суб’єктів господарювання з
ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведенн
планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб’єкт)
господарювання вважаються суб’єктами господарювання з незначний
ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіші
одного разу на п’ять років.
Одйак, відсутність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику вр
провадження господарської діяльності та визначається періодичністі
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не звільнж
органи державного нагляду (контролю) від обов’язку затвердити уніфікован
форми актів, що складаються за результатами проведення планрвю
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю).
Якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена те
оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій
передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, суб’єкт
господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного
нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю).
Враховуючи те, що Укртрансбезпека не розробила та не затвердила
критерії за якими оцінюють ступень ризику за суб’єктами господарювання, які
здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом а уніфікована
форма акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової)
перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень
пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджена наказом
Мінінфраструктури від 27.12.20'16 № 470 не відповідає, законодавству не
допускаються до позапланової Перевірки працівників Укртрансбезпеки.

