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271. 
VEREINBARUNG 

zwischen der Regierung der Republik Österreich und dem Ministerkabinett der Ukraine 
über die internationale Beförderung von Personen im nichtlinienmäßigen Verkehr auf der 

Straße 

PRÄAMBEL 
Die Regierung der Republik Österreich und das Ministerkabinett der Ukraine, nachfolgend als die 

Vertragsparteien bezeichnet, 
Im BEWUSSTSEIN der Beschlüsse der Dritten Paneuropäischen Verkehrskonferenz vom Juni 1997 

in Helsinki auch im internationalen Straßenpersonenverkehr zur Sicherstellung und Erhöhung der Stra-
ßenverkehrssicherheit Maßnahmen zu ergreifen, 

ENTSCHLOSSEN, zur Verwirklichung dieser Zielsetzung eines hohen Schutzniveaus jeweils die 
neuesten Technologien nach dem Stand der Technik – insbesondere hinsichtlich der Minimierung des 
Lärm- und Schadstoffausstoßes sowie der Gewährleistung eines hohen sicherheitstechnischen Standards – 
anzuwenden, 

IN DEM BESTREBEN, die internationale Beförderung von Personen im nichtlinienmäßigen Ver-
kehr auf der Straße zwischen ihren beiden Staaten auf diese Weise zu regeln, sowie deren Organisation 
und Durchführung zu erleichtern, und hierdurch auch einen Beitrag zur Förderung des Tourismus und der 
gegenseitigen Völkerverständigung in Europa zu leisten, haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 
(1) Die Vereinbarung findet Anwendung auf die nichtlinienmäßige Beförderung von Personen (Ge-

legenheitsverkehr, Pendelverkehr) auf der Straße im internationalen Verkehr zwischen den Hoheitsgebie-
ten der Vertragsparteien sowie im Transit durch ihre Hoheitsgebiete mit den Fahrzeugen, die in einer der 
beiden Vertragsparteien zugelassen sind. 

Artikel 2 

Definitionen 
Im Sinne dieser Vereinbarung gelten folgende Definitionen: 
(1) „Gelegenheitsverkehr“ ist der Verkehrsdienst, der weder der Definition des Linienverkehrs 

(Abs. 2 dieses Artikels) noch der Definition des Pendelverkehrs (Abs. 3 dieses Artikels) entspricht. 
(2) „Linienverkehr“ ist die fahrplanmäßige Beförderung von Personen mit Fahrzeugen zu genehmig-

ten Tarifen in einer bestimmten Verkehrsverbindung mit Omnibussen, wobei Fahrgäste an vorher festge-
setzten Haltestellen aufgenommen und abgesetzt werden können. 
 (3) a) „Pendelverkehr“ ist der Verkehrsdienst, bei dem bei mehreren Hin- und Rückfahrten von 

demselben Ausgangsgebiet nach demselben Zielort Fahrgäste befördert werden, die zuvor in 
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Gruppen zusammengefaßt worden sind. Diese Fahrgäste sind entweder Staatsangehörige einer 
Vertragspartei, in der das Fahrzeug, mit dem der Pendelverkehr durchgeführt wird, zugelassen 
ist oder Staatsangehörige eines Drittstaates. Jede Reisegruppe, welche die Hinfahrt gemeinsam 
ausgeführt hat, wird bei einer späteren Fahrt geschlossen an den Ausgangsort zurückgebracht. 

 b) Unter „Ausgangsort“ und „Zielort“ sind der Ort des Reiseantritts und der Ort des Reiseziels, 
sowie die in einem Umkreis von 50 km gelegenen Orte zu verstehen. Gruppen können außer-
halb des Ausgangsortes und des Zielortes an höchstens drei verschiedenen Stellen aufgenom-
men oder abgesetzt werden. 

 c) Beim Pendelverkehr kann die Unterbringung mit oder ohne Verpflegung am Zielort und gege-
benenfalls während der Reise für mindestens 80% der Fahrgäste erbracht werden. Die Dauer 
des Aufenthalts der Fahrgäste am Zielort muß mindestens zwei Übernachtungen betragen. 

(4) „Unternehmer“ ist jede physische oder juristische Person, die im Hoheitsgebiet der jeweiligen 
Vertragspartei ihren ständigen Sitz hat und zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen auf der Straße 
zugelassen ist. 

(5) „Fahrzeug“ ist jedes Kraftfahrzeug, daß 
 a) im Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien zugelassen ist und 
 b) nach seiner Bauart und Ausrüstung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschließlich 

des Lenkers) bestimmt ist. 

(6) „Genehmigung“ ist der Nachweis, daß der Unternehmer die erforderlichen Voraussetzungen er-
füllt, die ihn berechtigen, die in Artikel 1 dieser Vereinbarung genannten Verkehrsleistungen durchzufüh-
ren. 

(7) Die zuständigen Behörden, die für die Anwendung dieser Vereinbarung verantwortlich sind, sind 
seitens der Republik Österreich: Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, seitens 
Ukraine: Das Ministerium für Transportwesen. 

Artikel 3 

Pendelverkehre 
(1) Bei Pendelfahrten dürfen unbeschadet des Artikels 3 Abs. 3 lit. a und b dieser Vereinbarung un-

terwegs Fahrgäste weder aufgenommen noch abgesetzt werden. 

(2) Die erste Rückfahrt und die letzte Hinfahrt in der Reihe der Pendelfahrten sind Leerfahrten. 

(3) Nach vorheriger Vereinbarung der Vertragsparteien dürfen Fahrgäste abweichend 
 a) von Artikel 2 Abs. 3 dieser Vereinbarung die Rückfahrt mit einer anderen Gruppe vornehmen; 
 b) von Artikel 3 Abs. 1 dieser Vereinbarung unterwegs aufgenommen oder abgesetzt werden. 

(4) Unter einer vorab gebildeten Fahrgastgruppe ist eine Gruppe zu verstehen, für die eine nach den 
jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften einer der Vertragsparteien verantwortliche Person oder Stelle 
den Abschluß des Vertrages oder die Durchführung des Verkehrsdienstes übernommen hat. 

Artikel 4 

Gelegenheitsverkehre 

(1) Der Gelegenheitsverkehr im Sinne des Artikels 1 dieser Vereinbarung umfaßt 
 a) Rundfahrten mit geschlossenen Türen, dh. Fahrten, die mit demselben Fahrzeug ausgeführt wer-

den, das auf der gesamten Fahrtstrecke dieselbe Reisegruppe befördert und sie an den Ausgangs-
ort zurückbringt; 

 b) Verkehrsdienste, bei denen zur Hinfahrt Fahrgäste aufgenommen werden und bei denen die 
Rückfahrt eine Leerfahrt ist (Absetzfahrten); 

 c) alle sonstigen Gelegenheitsverkehrsdienste. 

(2) Bei Beförderungen im Gelegenheitsverkehr dürfen unterwegs Fahrgäste weder aufgenommen 
noch abgesetzt werden, es sei denn, daß die zuständige Behörde der betreffenden Vertragspartei Ausnah-
men hievon gestattet. Diese Fahrten dürfen mit verschiedener Häufigkeit durchgeführt werden, ohne 
dadurch ihre Eigenschaft als Gelegenheitsverkehr zu verlieren. 
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Artikel 5 

Genehmigungspflicht 
(1) Die gemäß dieser Vereinbarung durchgeführten Verkehrsdienste bedürfen grundsätzlich einer 

Genehmigung der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Personenbeförderung stattfindet, sofern 
Artikel 6 dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt. 

(2) Die Genehmigungen sind innerhalb eines Kalenderjahres und des unmittelbar darauffolgenden 
Monats (Jänner) gültig, es sei denn, daß im Rahmen der Gemischten Kommission, die im Artikel 11 die-
ser Vereinbarung angeführt ist, anderes bestimmt wird. 

(3) Die Genehmigung muß mindestens folgende Angaben enthalten: 
 a) Name (Firma) und Sitz des Unternehmers, 
 b) amtliche/s Kennzeichen des/der Fahrzeuge/s, 
 c) Vor- und Zuname des/der Lenker/s, 
 d) Reiseweg (Anführung der Grenzübergänge), 
 e) Beginn und Ende der Fahrt (Ort und Datum). 

(4) Die nähere Form und der Inhalt der Genehmigung wird von der Gemischten Kommission, die im 
Artikel 11 dieser Vereinbarung angeführt ist, festgelegt. 

(5) Die Genehmigung gilt ausschließlich für den Unternehmer, auf dessen Namen sie lautet und ist 
nicht übertragbar. Die Genehmigungen werden von den zuständigen Behörden der einen Vertragspartei 
den zuständigen Behörden der anderen Vertragspartei übermittelt, welche die Genehmigungen ausgefüllt 
an den in Betracht kommenden Unternehmer ausgeben. Die Angaben gemäß Artikel 5 Absatz 3 lit. b bis e 
dieser Vereinbarung sind vom Unternehmer selbst auszufüllen. 

Artikel 6 

Genehmigungsfreie Verkehre 
(1) Nachfolgend angeführte Verkehrsdienste dürfen ohne das Erfordernis einer Genehmigung durch-

geführt werden, wenn das Fahrzeug, mit dem die Beförderung erfolgt, einen hohen Stand der Technik 
hinsichtlich Emissionen und technischen Sicherheitstandards erfüllt: 
 a) „Rundfahrten mit geschlossenen Türen“ gemäß Artikel 4 Abs. 1a) dieser Vereinbarung; 
 b) Verkehrsdienste gemäß Artikel 4 Abs. 1b) dieser Vereinbarung; 
 c) Verkehrsdienste, bei denen die Hinfahrt eine Leerfahrt ist und alle Fahrgäste am selben Ort auf-

genommen werden und die Fahrgäste vorher von dem selben Verkehrsunternehmer in das Ho-
heitsgebiet der Vertragspartei gebracht worden sind, in dem sie wieder aufgenommen werden, 
und in das Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, zurückbefördert 
werden. 

(2) Der jeweils geltende Stand der Technik im Sinne des Abs. 1 dieses Artikels wird von den Ver-
tragsparteien in einem gesonderten Memorandum, das ein integraler Bestandteil dieser Vereinbarung ist, 
festgelegt. 

(3) Die genehmigungsfreien Verkehre bedürfen eines entsprechenden Nachweises (technischer Fahr-
zeugbericht) für die im Memorandum festgelegten technischen Fahrzeugstandards. 

(4) Darüber hinaus können die Vertragsparteien, insbesondere auf Vorschlag der Gemischten Kom-
mission, vereinbaren, daß weitere Verkehrsdienste ohne das Erfordernis einer Genehmigung durchgeführt 
werden. 

Artikel 7 

Erforderliche Dokumente 
(1) Folgende Dokumente sind bei jeder Beförderung vollständig ausgefüllt mitzuführen und auf Ver-

langen den Kontrollorganen vorzuweisen: 
 a) das Kontrolldokument gemäß Memorandum zu dieser Vereinbarung und 
 b) eine Genehmigung – wenn die Beförderung gemäß Artikel 5 dieser Vereinbarung durchgeführt 

wird, oder 
 c) ein Nachweis (technischer Fahrzeugbericht) – wenn die Beförderung gemäß Art. 6 Abs. 2 dieser 

Vereinbarung durchgeführt wird. 



1864 BGBl. III – Ausgegeben am 23. Dezember 2002 – Nr. 271 

 

(2) Das Kontrolldokument und der Nachweis werden von den zuständigen Behörden der betreffen-
den Vertragspartei, in der das Fahrzeug zugelassen ist, oder von einer anderen hiezu ermächtigten Stelle 
ausgestellt. 

(3) Form und Inhalt des Kontrolldokumentes und des Nachweises werden von der Gemischten 
Kommission, die im Artikel 11 dieser Vereinbarung angeführt ist, festgelegt. 

Artikel 8 

Kontingente 
Anzahl der jährlichen Genehmigungen (Kontingente) und Termin der Übergabe werden jeweils für 

ein Kalenderjahr auf Vorschlag der Gemischten Kommission gemäß Artikel 11 dieser Vereinbarung zwi-
schen den zuständigen Behörden der Vertragsparteien vereinbart. 

Artikel 9 

Kabotageverbot 
Nicht gestattet ist die Aufnahme von Personen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zur Be-

förderung innerhalb dieses Hoheitsgebietes. 

Artikel 10 

Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen 
(1) Bei Zuwiderhandlungen eines Unternehmers oder seines Fahrpersonals gegen die auf dem Ho-

heitsgebiet der anderen Vertragspartei geltenden Rechtsvorschriften oder gegen die Bestimmungen dieser 
Vereinbarung hat die zuständige Behörde der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet das Fahrzeug zuge-
lassen ist, auf Ersuchen der zuständigen Behörde der anderen Vertragspartei folgende Maßnahmen zu 
treffen: 
 a) Verwarnung des Unternehmers mit dem Hinweis, die geltenden Vorschriften und die Bestim-

mungen dieser Vereinbarung einzuhalten; 
 b) Einstellung der Ausgabe von Genehmigungen an den Unternehmer für Beförderungen im Ho-

heitsgebiet der anderen Vertragspartei, in dem die Zuwiderhandlung begangen wurde, oder Wi-
derruf bereits ausgegebener Genehmigungen; 

 c) bei schweren oder wiederholten Zuwiderhandlungen eines Unternehmers oder seines Fahrperso-
nals der einen Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gegen diese Vereinba-
rung kann die zuständige Behörde dieser anderen Vertragspartei den betreffenden Unternehmer 
vom Verkehr in ihrem Hoheitsgebiet vorübergehend oder dauernd ausschließen. 

(2) Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsparteien unterrichten einander über Zuwiderhand-
lungen nach Absatz 1 dieses Artikels und über die getroffenen Maßnahmen. 

Artikel 11 

Gemischte Kommission 
(1) Zur ordnungsgemäßen Überwachung und Durchführung dieser Vereinbarung richten die Ver-

tragsparteien eine Gemischte Kommission ein, die sich aus Vertretern beider Vertragsparteien zusam-
mensetzt. 

(2) Die Gemischte Kommission tritt auf Verlangen einer der beiden Vertragsparteien zusammen und 
entscheidet einvernehmlich. 

(3) Wenn die Gemischte Kommission Fragen, die andere Bereiche betreffen, behandelt, können die 
Vertragsparteien sonstige Experten aus diesen Bereichen beiziehen. 

Artikel 12 

Beilegung von Streitigkeiten 
Streitfragen über die Durchführung dieser Vereinbarung werden mittels Verhandlungen und Konsul-

tationen beigelegt. 
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Artikel 13 

Änderungen und Ergänzungen 
Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung erfolgen anhand von schriftlichen Vereinba-

rungen zwischen den Vertragsparteien und treten in Kraft wie diese Vereinbarung selbst. 

Artikel 14 

Inkrafttreten und Dauer der Vereinbarung 
Diese Vereinbarung wird für die Dauer von drei Jahren abgeschlossen und tritt ab Unterzeichnung in 

Kraft. Ihre Gültigkeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern nicht eine der Vertragsparteien 
diese Vereinbarung unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist schriftlich kündigt. 

Geschehen zu Wien, am 6. November 2002 in zwei Urschriften in deutscher und ukrainischer Spra-
che, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen authentisch ist. 

Für die Regierung der Republik Österreich: 
Dipl.-Ing. Manfred HESSLE 

Für das Ministerkabinett der Ukraine: 
Georgiy KIRPA 
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MEMORANDUM 

zu Artikel 5, 6, 7 und 8 der Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Öster-
reich und dem Ministerkabinett der Ukraine über die internationale Beförderung von 

Personen im nichtlinienmäßigen Verkehr auf der Straße 
Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Regelung: 
(1) Auf Basis der Gegenseitigkeit und unter Beachtung einer schrittweisen Umsetzung der festgeleg-

ten technischen Standards wird pro Jahr eine bestimmte Anzahl Genehmigungen vereinbart. 
(2) Die Vertragsparteien übergeben ein Monat vor Beginn jedes Kalenderjahres die vereinbarte An-

zahl an Genehmigungen. 
(3) Als Genehmigung gemäß Artikel 5 Abs. 4 dieser Vereinbarung vereinbaren die Vertragsparteien 

das in deutscher und ukrainischer Sprache verfaßte Muster der Genehmigung in der Anlage 1 zu diesem 
Memorandum. 

(4) Die Vertragsparteien vereinbaren als Kontrolldokument gemäß Artikel 7 Abs. 1 lit. a dieser Ver-
einbarung ein Kontrolldokument gemäß BEILAGE 3 dieses Memorandums. 

(5) Gemäß Artikel 6 Abs. 2 dieser Vereinbarung vereinbaren die Vertragsparteien für die drei fol-
genden Jahre ab Inkrafttreten des Abkommens hinsichtlich des Standes der Technik folgendes: 
 a) Emissionsstandards: 

!!!! Rauchgastrübung – ECE R 24.03 
  oder – EG Richtlinie 72/306 in der Fassung 89/491 
  oder – § 1d KDV (Österreichische Kraftfahrgesetz-Durchfüh-

rungsverordnung) 
!!!! Abgase –  ECE R 49.02 
  oder – EG Richtlinie 88/77 in der Fassung 91/542 
  oder  – § 1d KDV 
!!!! Lärm –  ECE R 51.01 
  oder – EG Richtlinie 70/157 in der Fassung 89/491 
  oder – § 8 KDV 

 b) Sicherheitstechnische Standards: 
!!!! Antiblockiervorrichtung (ABV) – ECE R 13.06 
  oder – EG Richtlinie 71/320 in der Fassung 91/422 
  oder  – § 3g KDV 
!!!! Verlangsameranlage  – ECE R 13.06 
  oder  – EG Richtlinie 71/320 in der Fassung 91/422 
  oder – § 3e KDV 

(6) Als Nachweis (technischer Fahrzeugbericht) gemäß Artikel 6 Abs. 3 gilt das in der Anlage 2 zu 
diesem Memorandum enthaltene Muster. 

(7) Weiters sind folgende technische Standards einzuhalten: 
!!!! Tachograph –  AETR 
  oder – EG Verordnung 3821/85 
!!!! Geschwindigkeitsbegrenzer – ECE R 89 
  oder – EG Richtlinie 92/24 

(8) Die Gemischte Kommission nimmt bei Bedarf Änderungen der in Abs. 5 dieses Memorandums 
genannten technischen Standards nach Ablauf der Frist von drei Jahren ab Inkrafttreten dieser Vereinba-
rung vor. 

Geschehen zu Wien am 6. November in zwei Urschriften in deutscher und ukrainischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Regierung der Republik Österreich: 
Dipl.-Ing. Manfred HESSLE 

Für das Ministerkabinett der Ukraine: 
Georgiy KIRPA 
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УГОДА 
між Урядом Республіки Австрія та Кабінетом Міністрів України про міжнародні 

автомобільні  перевезення пасажирів у нерегулярному сполученні 

ПРЕАМБУЛА 
Уряд Республіки Австрія та Кабінет Міністрів України, надалі Договірні Сторони, 
ВИЗНАЮЧИ рішення Третьої Пан-Європейської Конференції з транспорту (червень 1997 

року, м.Гельсінкі) і маючи на меті вжиття заходів для забезпечення та підвищення безпеки руху на 
дорогах також і при виконанні міжнародних перевезень, 

СПОВНЕНІ РІШУЧОСТІ для здійснення цієї мети – високого рівня захисту, зокрема щодо 
мінімізації шуму та викидів шкідливих речовин, а також забезпечення високого стандарту техніки 
безпеки – застосовувати відповідно  найновіші технології з урахуванням рівня техніки, 

ПРАГНУЧИ врегулювати таким чином міжнароднi перевезення пасажирів в нерегулярному 
автомобільному сполученні між країнами обох Договірних Сторін, а також полегшити їх 
організацію і здійснення та зробити цим самим внесок у сприяння розвитку туризму і 
взаєморозуміння між народами в Європі, домовились про наступне: 

Стаття 1 

Сфера застосування 
Ця Угода застосовується щодо нерегулярних автомобільних перевезень пасажирів 

(нерегулярне сполучення, човникове сполучення) у міжнародному сполученні між територіями 
держав Договірних Сторін, а також транзитом через їх території транспортними засобами, 
зареєстрованими на території однієї з двох Договірних Сторін.  

Стаття 2 

Визначення понять  
В рамках цієї Угоди діють такі визначення понять: 
1. “Нерегулярне сполучення” – це транспортна послуга, яка не підпадає під визначення як 

регулярного сполучення (пункт 2 цієї статті), так і визначення човникового сполучення (пункт 3 
цієї статті).  

2. “Регулярне сполучення” – це перевезення пасажирів автобусами, згідно розкладів руху та 
затверджених тарифів, за визначеними маршрутами з правом посадки та висадки пасажирів, на 
заздалегідь визначених зупинках. 
 3. а) “Човникове сполучення” – це транспортна послуга, при якій при кількох поїздках в 

одну та іншу сторону пасажири, які заздалегідь об’єднуються у групи, доставляються з 
одного й того ж пункту відправлення в один і той самий пункт призначення. Ці 
пасажири є або громадянами держави однієї з Договірних Сторін, в якій зареєстровано 
транспортний засіб, що здійснює човникове сполучення, або громадянами третьої 
держави. Кожна група, яка спільно виконала поїздку, під час наступного рейсу разом 
доставляється в пункт відправлення. 

 б) Під “пунктом відправлення” і “пунктом призначення” слід розуміти місце початку 
подорожі і кінцевий пункт подорожі, а також населені пункти, що знаходяться в окрузі 
50 км. Групи можуть забиратися або висаджуватися за межами пункту відправлення і 
пункту призначення не більш як у трьох різних місцях. 

 в) При човниковому сполученні може надаватися розміщення в пункті призначення з 
харчуванням або без харчування, а також, при необхідності, і під час подорожі, не 
менше ніж для 80% пасажирів. Тривалість перебування пасажирів в пункті призначення 
повинна становити не менше двох ночей. 

4. “Перевізник” – це будь-яка фізична або юридична особа, яка має постійне місце 
перебування на території держави відповідної Договірної Сторони і яка має право виконувати 
автомобільні перевезення пасажирів на засадах підприємницької діяльності. 

5. “Транспортний засіб” – це будь-який автотранспортний засіб з механічним приводом, який: 
 а) зареєстрований на території держави однієї з Договірних Сторін, і 
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 б) за своєю конструкцією і оснащенням призначений для перевезення більш ніж дев’яти 
пасажирів (включаючи водія). 

6. “Дозвіл” – це документальне підтвердження про те, що перевізник відповідає необхідним 
критеріям, які дають йому право здійснювати зазначені у статті 1 цієї Угоди транспортні послуги. 

7. Компетентні органи, відповідальні за застосування цієї Угоди: 
 ● з боку Республіки Австрія – Федеральний Міністр транспорту, інновації та технології; 
 ● з боку України – Міністерство транспорту. 

Стаття 3 

Човникове сполучення 
1. При човниковому сполученні пасажири, не порушуючи положень підпунктів а) і б) пункту 

3 статті 3 цієї Угоди, не можуть здійснювати посадку/висадку протягом усього маршруту 
слідування. 

2. Перший зворотній рейс і останній рейс у прямому напрямку, в порядку здійснення 
човникового сполучення, є порожніми рейсами.  

3. За попередньою згодою Компетентних органів Договірних Сторін пасажири можуть, як 
виняток:  
 а) від пункту 3 статті 2 цієї Угоди, здійснювати повернення з іншою групою; 
 б) від пункту 1 статті 3 цієї Угоди, здійснювати посадку/висадку протягом усього маршруту 

слідування. 
4. Під заздалегідь сформованою групою пасажирів слід розуміти групу, за яку укладення 

договору або здійснення транспортної послуги взяла на себе особа або установа, що є 
відповідальною згідно з національним законодавством однієї з Договірних Сторін.  

Стаття 4 

Нерегулярне сполучення 
1. Нерегулярне сполучення в рамках статті 1 цієї Угоди охоплює: 

 а) кругові поїздки з “зачиненими дверима”, тобто поїздки, які виконуються одним і тим 
самим транспортним засобом, який на протязі усієї поїздки перевозить одну й ту ж саму 
групу пасажирів і доставляє її в місце відправлення;  

 б) транспортні послуги, при яких для поїздки у прямому напрямку пасажири здійснюють 
посадку, а зворотній рейс є порожнім рейсом (рейси з висадкою);  

 в) усі інші нерегулярні транспортні послуги. 
2. При перевезеннях у нерегулярному сполученні пасажири не можуть здійснювати 

посадку/висадку протягом усього маршруту слідування, хіба що Компетентний орган відповідної 
Договірної Сторони дозволяє винятки з цього. Ці рейси можуть здійснюватися з різною частотою, 
не втрачаючи внаслідок цього своєї якості нерегулярного сполучення.  

Стаття 5 

Необхідність отримання дозволу 
1. Транспортні послуги, що здійснюються згідно з цією Угодою, потребують обов’язкового 

дозволу тієї Договірної Сторони, по території якої здійснюється перевезення пасажирів, якщо 
стаття 6 цієї Угоди не встановлює іншого.  

2. Дозволи дійсні протягом календaрного року і січня місяця наступного року, якщо інше не 
передбачене Змішаною Комісією, про яку йдеться в статті 11 цієї Угоди.  

3. Дозвіл повинен містити щонайменше наступні дані: 
 а) ім’я (назву фірми) та адресу перевізника, 
 б) державний (-і) реєстраційний (-і) номер (-и) транспортного (-их) засобу (-ів), 
 в) ім’я (імена) і прізвище (прізвища) водія (водіїв),  
 г) маршрут руху (з наведенням місць перетинання кордонів), 
 д) початок і кінець рейсу (місце і дата). 
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4. Більш детальна форма і зміст дозволу встановлюється Змішаною Комісією, діяльність якої 
передбачена статтею 11 цієї Угоди. 

5. Дозвіл діє виключно для того перевізника, на чиє ім’я він виданий, і не може передаватись 
іншому перевізнику. Дозволи передаються Компетентним органом однієї Договірної Сторони 
Компетентному органу іншої Договірної Сторони, який видає дозволи відповідному перевізнику у 
заповненому вигляді. Дані згідно підпунктів (б)-(д) пункту 3 статті 5 цієї Угоди повинні 
вказуватися самим перевізником. 

Стаття 6 

Перевезення, що не потребують дозволу 
1. Наведені нижче транспортні послуги можуть виконуватися без обов’язкової наявності 

дозволу, якщо транспортний засіб, яким здійснюється перевезення, відповідає високому рівню 
техніки за рівнем викидів та стандартом техніки  безпеки: 
 а) “кругові рейси з зачиненими дверима” згідно з підпунктом (а) пункту 1 статті 4 цієї Угоди, 
 б) транспортні послуги згідно з підпунктом (б) пункту 1 статті 4 цієї Угоди,  
 в) транспортні послуги, при яких прямий рейс є порожнім, і усі пасажири забираються в 

одному й тому ж самому місці, і ці пасажири тим же перевізником були попередньо 
доставлені на територію другої Договірної Сторони, на якій вони забираються знову і 
доставляються назад на територію держави Договірної Сторони, у якій зареєстровано 
даний транспортний засіб.  

2. Відповідні вимоги до транспортних засобів відповідно до пункту 1 цієї статті 
встановлюються Договірними Сторонами в окремому Меморандумі, який є невід’ємною частиною 
цієї Угоди.  

3. Для перевезень, які здійснюються без обов’язкової наявності дозволу, потрібне 
документальне підтвердження (технічне свідоцтво на транспортний засіб) відповідно до вимог 
щодо транспортних засобів, викладених у Меморандумі. 

4. Крім того, Договірні Сторони, зокрема на пропозицію Змішаної Комісії можуть домовитися 
про здійснення інших транспортних послуг, що виконуються без дозволу.  

Стаття 7 

Необхідні документи 
1. При кожному перевезенні слід мати при собі і пред’являти на вимогу контролюючих 

органів наступні документи у повністю заповненому вигляді: 
 а) контрольний документ згідно з Меморандумом до цієї Угоди, та 
 б) дозвіл – якщо перевезення здійснюється згідно зі статтею 5 цієї Угоди, або 
 в) документальне підтвердження (технічне свідоцтво на транспортний засіб) – якщо 

перевезення здійснюється згідно з пунктом 2  статті 6 цієї Угоди. 
2. Контрольний документ і підтвердження видаються Компетентним органом відповідної 

Договірної Сторони, у якій зареєстровано транспортний засіб, або іншим уповноваженим на це 
органом. 

3. Форма і зміст контрольного документа і підтвердження встановлюються Змішаною 
Комісією, передбаченою статтею 11 цієї Угоди. 

Стаття 8 

Контингент 
Кількість дозволів (контингент) на кожний рік і термін передачі встановлюється кожного разу 

між Компетентними органами Договірних Сторін на 1 календарний рік за пропозицією Змішаної 
Комісії, про яку йдеться в статті 11 цієї Угоди.  

Стаття 9 

Заборона каботажних перевезень 
Не дозволяється посадка пасажирів на території іншої Договірної Сторони для їх перевезення 

в межах території цієї Договірної Сторони.  
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Стаття 10 

Заходи при порушеннях 
1. При порушеннях перевізником або його водіями діючого на території іншої Договірної 

Сторони національного законодавства або положень цієї Угоди, Компетентний орган тієї 
Договірної Сторони, на території якої зареєстровано даний транспортний засіб, повинен на 
прохання Компетентного органу іншої Договірної Сторони вживати наступних заходів:  
 а) попередження перевізника з вказівкою на необхідність дотримання національного 

законодавства Договірних Сторін та положень цієї Угоди; 
 б) припинення видачі дозволів перевізнику на виконання перевезень на території іншої 

Договірної Сторони, на якій було скоєно порушення, або скасування вже виданих 
дозволів; 

 в) при тяжких або повторних порушеннях перевізником однієї Договірної Сторони (або його 
водіями) положень цієї Угоди на території держави іншої Договірної Сторони, 
Компетентний орган цієї іншої Договірної Сторони може тимчасово або на тривалий час 
заборонити відповідному перевізнику виконання перевезень територією своєї держави. 

2. Компетентні Органи обох Договірних Сторін інформують один одного про порушення 
згідно з пунктом 1 цієї статті та про вжиті заходи.  

Стаття 11 

Змішана Комісія 
1. З метою належного контролю за виконанням положень цієї Угоди, Договірні Сторони 

створюють Змішану Комісію, яка складається з представників обох Договірних Сторін.  
2. Змішана Комісія збирається на пропозицію однієї із Договірних Сторін і приймає  

узгоджене рішення. 
3. Якщо Змішана Комісія розглядає питання, що стосуються інших сфер, то Договірні 

Сторони можуть залучати експертів з цих питань. 

Стаття 12 

Врегулювання спорів  
Спірні питання, що виникають під час застосування положень цієї Угоди, будуть 

вирішуватись шляхом переговорів та консультацій. 

Стаття 13 

Внесення змін та доповнень 
Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться на підставі письмового погодження Договірних 

Сторін та набувають чинності так само, як і сама Угода. 

Стаття 14 

Набуття чинності та термін дії Угоди 
Ця Угода укладається терміном на три роки та набуває чинності з дати підписання.  
Її дія автоматично подовжується на наступні річні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін 

письмово не повідомить іншу Договірну Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення 
відповідного періоду про свій намір припинити дію цієї Угоди. 

Вчинено у Bідeнб 6. 11. 2002, в двох оригінальних примірниках українською та німецькою 
мовами, причому обидва тексти є автентичними. 

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ: 
Манфред Хессле 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: 
Георгій Кірпа 
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МЕМОРАНДУМ 

до статей 5, 6, 7 та 8 Угоди між  Урядом Республіки Австрія та  Кабінетом Міністрів 
України про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів у нерегулярному 

сполученні  

Договірні Сторони узгоджують наступне регулювання: 

1. На основі взаємності і з урахуванням поступового запровадження встановлених технічних 
стандартів на кожен рік узгоджується певна кількість дозволів. 

2. Договірні Сторони за місяць до початку кожного календарного року передають узгоджену 
кількість дозволів. 

3. В якості дозволу згідно з пунктом 4 статті 5 цієї Угоди Договірні Сторони узгоджують 
складений німецькою та українською мовами зразок дозволу у додатку 1 до цього Меморандуму. 

4. Договірні Сторони узгоджують в якості контрольного документу (згідно з підпунктом (а) 
пункту 1 статті 7 цієї Угоди) контрольний документ згідно з  додатком 3 цього Меморандуму.  

5. Згідно з пунктом 2 статті 6 цієї Угоди Договірні Сторони узгоджують на 3 наступних роки з 
моменту набуття чинності цією Угодою щодо рівня техніки наступне: 
 а) Стандарти щодо викидів: 

!!!! мутність димового газу – ЕСЕ R 24.03 (документ Економічної Комісії ООН 
для країн Європи, ЕКЄ) 

  або – директива Європейських співтовариств (EG) 72/306 
в редакції 89/491 

  або – § 1d KDV (австрійське виконавче розпоряджен ня до 
закону про автотранспортні засоби) 

!!!! вихлопні гази – ЕСЕ R 49.02 
  або – директива Європейських співтовариств (EG) 88/77 в 

редакції 91/542 
  або – § 1d KDV 
!!!! шум – ЕСЕ R 51.01 
  або – директива Європейських співтовариств (EG) 70/157 

в редакції 89/491 
  або – § 8 KDV 

 б) Стандарти щодо техніки безпеки: 
антиблокуючий пристрій (ABV) – ЕСЕ R 13.06 
  або – директива Європейських співтовариств (EG)  71/320 

в редакції 91/422 
  або – § 3g KDV 
!!!! гальмова система – ECE R 13.06 
  або – директива Європейських співтовариств (EG) 71/320 

в редакції 91/422 
  або – § 3e KDV 

6. Підтвердженням (технічним свідоцтвом на транспортний засіб) згідно з пунктом 3 статті 6 
цієї Угоди служить зразок, що міститься у додатку 2 до цього Меморандуму. 

7. Крім того, необхідно додержуватись наступних технічних стандартів: 
!!!! тахограф  – AETR 
  або – директива Європейських співтовариств (EG) 3821/85 
!!!! обмежувач швидкості – ЕСЕ R 89 
  або – директива Європейських співтовариств (EG) 92/24 

8. Після закінчення трьох років з дати набуття чинності цією Угодою, Змішана Комісія, при 
необхідності, вносить зміни щодо технічних стандартів, викладених у пункті 5 цього 
Меморандуму.  
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Вчинено у Bідeнб 6. 11. 2002, в двох оригінальних примірниках українською та німецькою 
мовами, причому обидва тексти є автентичними. 

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ: 
Манфред Хессле 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: 
Георгій Кірпа 



 BGBl. III – Ausgegeben am 23. Dezember 2002 – Nr. 271 1873 

  

 



 

 
 

1874 BGBl. III – Ausgegeben am 23. Dezember 2002 – Nr. 271 

   
 



 BGBl. III – Ausgegeben am 23. Dezember 2002 – Nr. 271 1875 

  

 

 
 



1876 BGBl. III – Ausgegeben am 23. Dezember 2002 – Nr. 271 

 

Technischer Fahrzeugbericht für Busse 
Technical Report for Busses 

1) Fortlaufende Dokumentnummer 
 Current number of the document 

 
2) Marke und Typ 
 Make and type 

3) Amtliches Kennzeichen und Staatsbezeichnung 
 Licence plates No. and state code 

  

4) Datum der Erstzulassung 
 Date of the first registration 

5) Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 Chassis No. 

  

 
6) ECE EEC KDV Genehmigungsnummer *)

Type approval No. *) 
Ort des Genehmigungszeichens am 

Fahrzeug 
Location of this mark on the vehicle 

Rauchgas- 
trübung 
Smoke 

ECE R 24.03 
EEC 72/306-89/491 
KDV 1 d 

     

Abgase 
Exhaust 
gasses 

ECE R 49.02 
EEC 88/77-91/542 
KDV 1 d 

     

Lärm 
Noise 

ECE R 51.01 
EEC 70/157-89/491 
KDV 8 

     

ABV 
ABS 

ECE R 13.06 
EEC 71/320-91/422 
KDV 3 g 

     

Verlangsarmer 
Retarder 

ECE R 13.06 
EEC 71/320-91/422 
KDV 3 e 

     

*) = Bei Genehmigung nach EWG-Richtlinie ist zusätzlich eine Abschrift des Betriebserlaubnisbogens beizufügen. 
*) = By type approval on the basis of an EEC directive a copy of type approval document should be attached. 

 
7) Herstellerbestätigung (nach Bedarf), Datum 
 Producer statement (if needed), date 

 8) Behördenstempel und Unterschrift 
 Authority mark and signature 

Datum der Ausgabe
Date of issue 

    

Österreichische Staatsdruckerei. 945713 df/efa 
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Die Vereinbarung ist gemäß ihrem Art. 14 mit 6. November 2002 in Kraft getreten. 

Schüssel 


