


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

27.02.2020 № 174 

 

П Р О Т О К О Л  № 174 

 засідання Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття 

рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого 

маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних 

автомобільних маршрутах загального користування  

(далі – Комісія) 

 

 

14.02.2020                                                                                                           м. Київ 

 

Присутні: 

Заступник голови Комісії: головний спеціаліст відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних перевезень Департаменту стратегічного 

розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури – 

Дубас Роман Іванович; 

Члени Комісії:  
- головний спеціаліст відділу організації пасажирських перевезень 

управління надання послуг на наземному транспорті Департаменту 

адміністративних послуг Укртрансбезпеки – Гега Юрій Петрович; 

- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот Юлія 

Сергіївна; 

- начальник відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту Мінінфраструктури – Корженівська Ірина 

Євгеніївна; 

- Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій 

роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій 

Володимирович; 

- головний технічний інспектор праці ЦК професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового господарства України – Хмарський 

Сергій Григорович. 

 

Відсутні: 

Голова Комісії: 

- заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень – начальник відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури – 

Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна; 

Члени Комісії:  
- радник Президента Всеукраїнського громадського об’єднання 
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«Український транспортний союз» – Главацький Петро В’ячеславович; 

- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 

транспорті – начальник відділу контролю на автомобільному транспорті 

Укртрансбезпеки – Стрижак Микола Романович. 

 

Виступив: Дубас Роман Іванович, який зазначив, що засідання Комісії 

проводиться відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 

09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, 

нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом 

у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

22.06.2004 за № 759/9358 (далі – Порядок).  

Крім того відмітив, що на засіданні присутні 6 (шість) із 10 (десяти) членів 

Комісії, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 

15.09.2015 № 365 «Про затвердження складу Комісії для розгляду звернень 

перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до 

функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних 

міжнародних автомобільних маршрутах загального користування» (із змінами) 

і повідомив, що така кількість є простою більшістю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Питання 1 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії дозволів, 

закриття та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування. 

Питання 2 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування. 

 

По першому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який оголосив заяви перевізників, звернення компетентних органів іноземних 

держав щодо продовження дії дозволів, закриття та внесення змін до 

міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та 

строки/терміни дії дозволів (таблиця 1). 

Таблиця 1 

п/н 

Звернення українських 

перевізників / 

компетентних органів 

іноземних держав 

Паритетні партнери Зміст поданих документів 

Строки / 

терміни 

дії 

дозволів 

1 2 3 4 5 

1 
ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. 

(код РНОКПП 2200300272) 

український 

перевізник 

ФОП ІСЬКОВ С. В. 

(код РНОКПП 

2518609656) 

молдовський 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Вінниця – Кишинів в 

частині перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

5 років 
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перевізник 

S.R.L. "JITARI.P-

TRANS" 

ФОП ІСЬКОВ С. В. (код 

РНОКПП 2518609656) 

2 
ТОВ "ІНТЕРБУС" 

(код ЄДРПОУ 43008893) 

словацький 

перевізник  

EM Travel s.r.o. 

закриття маршруту  

Одеса – Кошице  
- 

3 
ТОВ "БАС-ЛАЙНС" 

(код ЄДРПОУ 41251170) 

молдовський 

перевізник 

"Transnadand Auto" 

S.R.L. 

внесення змін до маршруту 

Чернігів- Кишинів в 

частині розкладу руху 

19.06.2022 

4 

ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА 

ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ" 

(код ЄДРПОУ 34221158) 

молдовський 

перевізник 

"V.GRIGORAS" I.I. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Одеса – Сорока  
5 років 

5 
ФОП САВЧЕНКО Г. І. 

(код РНОКПП 2360711297) 

литовський 

перевізник  

UAB "VLASAVA" 

польський перевізник 

Prywatna Nauka Jazdy 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Херсон – Клайпеда в 

частині перевізника, а саме, 

заміни польського 

паритетного партнера 

Prywatna Nauka Jazdy на 

TKL Polski Transport 

Osobowy Sp. z o. o. та 

литовського паритетного 

партнера UAB 

"VLASAVA" на UAB 

"Klaipedos autubusu parkas" 

5 років 

6 
ФОП ПАНЬКІВ В. І. 

(код РНОКПП 1759013776) 

український 

перевізник 

ПП "ЛЕГЕНДА ТУР" 

(код ЄДРПОУ 

40886617) 

польський перевізник 

B.U.T. i H. "TRANS-

EUROPA" 

чеський перевізник 

ROZMAR s.r.o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Трускавець – Плзень в 

частині перевізника, а саме, 

заміни українського 

паритетного партнера  

ПП "ЛЕГЕНДА ТУР" (код 

ЄДРПОУ 40886617) на 

ФОП ПАНЬКІВ В. І. (код 

РНОКПП 1759013776) 

5 років 

7 
ТОВ "ЕРАБУС" 

(код ЄДРПОУ 39430443) 

словацький 

перевізник 

Daniel Cupa - BUS 

TRANS 

закриття маршруту 

Ужгород – Бардейов 
- 

8 
ФОП МОРОЗАН В. В. 

(код РНОКПП 2162316775) 

молдовський 

перевізник 

"BAZA DE 

TRANSPORT AUTO 

продовження дії дозволу по 

маршруту Курортне – 

Флорешті 

5 років 
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nr.14 or FLORESTI" 

9 
ТОВ "АВТО-БАС ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 42577148) 

польський перевізник  

LEON-BUS Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Шепетівка – Каліш в 

частині схеми маршруту, а 

саме, заміни пункту 

прибуття з Каліша на 

Бидгощ, та розкладу руху 

04.07.2022 

10 
ТОВ "ЄВРОКЛУБ" 

(код ЄДРПОУ 30368828) 

білоруський 

перевізник  

ИЧУТП "БайерТранс" 

внесення змін до маршруту 

Затока – Мінськ в частині 

схеми маршруту 

08.08.2022 

11 
ТОВ "ЄВРОКЛУБ" 

(код ЄДРПОУ 30368828) 

німецький перевізник  

Herrmann-Reisen 

GmbH 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Запоріжжя – Ашаффенбург 

в частині схеми маршруту, 

а саме, заміни пункту 

прибуття з Ашаффенбурга 

на Карлсруе, розкладу 

руху, та перевізника, а 

саме, заміни німецького 

паритетного партнера 

Herrmann-Reisen GmbH на 

Euroclub Busreisen GmbH 

5 років 

12 
ПП "-ІНТЕРТРАНС-" 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

російський перевізник 

ООО "Люкс-Авто" 

внесення змін до маршруту 

Херсон – Москва в частині 

розкладу руху  

08.04.2024 

13 
ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. 

(код РНОКПП 2200300272) 

український 

перевізник 

ПП "ЛИС-АВТО-

ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 

35389266) 

російський перевізник 

ООО "МЕРЕДИАН" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Суми – Москва в частині 

схеми маршруту, а саме, 

заміни пункту 

відправлення з Сум на 

Вінницю, розкладу руху та 

перевізника, а саме, заміни 

українського паритетного 

партнера ПП "ЛИС-АВТО-

ТРАНС" на  

ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. та 

виключення російського 

перевізника ООО 

"МЕРЕДИАН" 

5 років 
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14 
ТОВ "АСКУКТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 38194579) 

російський перевізник 

ИП Евсеев О. В. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Київ – Єсентуки в частині 

розкладу руху 

5 років 

15 
ТОВ "АСКУКТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 38194579) 

російський перевізник 

ИП Евсеев О. В. 

внесення змін до маршруту 

Київ – Волгоград в частині 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту відправлення 

з Києва на Одесу, та 

розкладу руху 

13.08.2021 

16 

ФОП КАЛУЖЕНОВ В. В. 

(код РНОКПП 2288012353) 

ФОП БОРЕЙЧУК М. І. 

(код РНОКПП 2360803036) 

ТОВ "ВВК БУС" 

(код ЄДРПОУ 43241283) 

польський перевізник 

East West Help Desk 

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Харків – Познань в частині 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту прибуття з 

Познані на Вроцлав, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

паритетного партнера  

ТОВ "ВВК БУС" 

(код ЄДРПОУ 43241283) 

5 років 

17 

ФОП КАЛУЖЕНОВ В. В. 

(код РНОКПП 2288012353) 

ФОП БОРЕЙЧУК М. І. 

(код РНОКПП 2360803036) 

ТОВ "ВВК БУС" 

(код ЄДРПОУ 43241283) 

польський перевізник 

East West Help Desk 

Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Харків – Свіноуйсьце в 

частині схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту 

прибуття з Свіноуйсьце на 

Зелена Гура, розкладу руху 

та перевізника, а саме, 

доповнення українським 

паритетним партнером 

ТОВ "ВВК БУС" (код 

ЄДРПОУ 43241283) та 

заміни польського 

паритетного партнера East 

West Help Desk Sp. z o. o. 

на VEVALA TRANS Sp. z 

o. o. 

07.07.2022 

18 
ПП "ГЕЛІОС" 

(код ЄДРПОУ 32865807) 

польський перевізник  

OPENLINE Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Стебник – Познань в 

частині перевізника, а саме, 

заміни польського 

паритетного партнера 

OPENLINE Sp. z o. o. на 

FortunaTravel Sp. z o. o. 

19.05.2024 
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19 
ПП "ГЕЛІОС" 

(код ЄДРПОУ 32865807) 

польський перевізник  

OPENLINE Sp. z o. o. 

чеський перевізник 

ROCA TRAVELINO 

s.r.o. 

внесення змін до маршруту 

Стебник – Карлові Вари в 

частині перевізника, а саме, 

заміни польського 

паритетного партнера 

OPENLINE Sp. z o. o. на 

FortunaTravel Sp. z o. o. 

13.03.2023 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування згідно таблиці 1. 

Голосували: 
Заступник 

голови Комісії 

 

головний спеціаліст відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних 

перевезень Департаменту стратегічного 

розвитку дорожнього ринку та 

автомобільних перевезень 

Мінінфраструктури 

 

Дубас Роман 

Іванович 

 

«ЗА» 

Члени: головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень управління 

надання послуг на наземному транспорті 

Департаменту адміністративних послуг 

Укртрансбезпеки 

Гега Юрій 

Петрович 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

Вирішили: 

Продовжити дію дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування згідно таблиці 1 та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 1 – 19). 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

п/н 

Звернення українських 

перевізників / компетентних 

органів іноземних держав 

Паритетні партнери 
Зміст поданих 

документів 

Строки / 

терміни 

дії 

дозволів 

1 2 3 4 5 

1 
ТОВ "АТМ ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 39668601) 

литовський перевізник  

UAB "Transmiras" Ltd. 

латвійський перевізник 

SIA "LATLINES" 

відкриття маршруту 

Вінниця – Рига 
3 роки 

2 
ФОП МАЙДАНЕЦЬ О. М. 

(код РНОКПП 3215016793) 

польський перевізник   

SANA TOUR Sp. z o. o. 

білоруський перевізник 

ИП Гервель А. Е. 

відкриття маршруту 

Львів – Тересполь  
3 роки 

3 
ФОП МАЙДАНЕЦЬ Н. І. 

(код РНОКПП 2537610987) 

польський перевізник   

SANA TOUR Sp. z o. o. 

білоруський перевізник 

ИП Гервель А. Е. 

відкриття маршруту 

Львів – Тересполь  
3 роки 

4 
ТОВ "ІНТЕРБУС" 

(код ЄДРПОУ 43008893) 

словацький 

перевізник  

COMPANY "INTER 

BUS" s.r.o. 

відкриття маршруту 

Одеса – Кошице 
3 роки 

5 
ФОП ПОПОВИЧ І. І. 

(код РНОКПП 2981410717) 

чеський перевізник 

PORTAS BUS s.r.o. 

відкриття маршруту 

Хуст – Прага  
3 роки 

6 
ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" 

(код ЄДРПОУ 37016985) 

польський перевізник  

LUX-REISEN BIS Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту 

Хмельницький – 

Свебодзін 

3 роки 

7 
ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" 

(код ЄДРПОУ 37016985) 

польський перевізник  

LUX-REISEN BIS Sp. 

z o. o. 

чеський перевізник 

Holfedtrans s.r.o. 

відкриття маршруту 

Ковель – Плзень  
3 роки 



8 

8 

ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 

(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Кривий Ріг – 

Свіноуйсьце  

3 роки 

9 

ТОВ "МАНДРІВНИК 

ПРИКАРПАТТЯ" 

(код ЄДРПОУ 41346309) 

польський перевізник 

FOX-TRANS LYS Sp. 

Komendytowa 

відкриття маршруту 

Дніпро – Гдиня  
3 роки 

10 
ТОВ "ТРАНСЄВРОБУС" 

(код ЄДРПОУ 39507730) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. "PASCARI 

PAVEL-TRANS" 

відкриття маршруту 

Східниця – Крива  
3 роки 

11 
ФОП ГОЛОВАНЬ Р. О. 

(код РНОКПП 2468920144) 

польський перевізник   

ELITE EXPRESS Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту 

Суми – Варшава  
3 роки 

12 

ФОП МЕНЬОК Н. І. 

(код РНОКПП 2986715322) 

ТОВ "АЙ ТРАВЕЛ БУС" 

(код ЄДРПОУ 42304212) 

польський перевізник   

 I TRAVEL BUS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту 

Київ – Кельце 
3 роки 

13 
ТОВ "АСКУКТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 38194579) 

польський перевізник 

Partner tour Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Полтава – Перемишль  
3 роки 

14 

ФОП МЕНЬОК Н. І. 

(код РНОКПП 2986715322) 

ТОВ "АЙ ТРАВЕЛ БУС" 

(код ЄДРПОУ 42304212) 

польський перевізник   

 I TRAVEL BUS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту 

Київ – Костшин над 

Одрою  

3 роки 

15 
ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(код РНОКПП 2796607557) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

відкриття маршруту 

Запоріжжя – Вроцлав  
3 роки 

16 
ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(код РНОКПП 2796607557) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

відкриття маршруту 

Харків – Свіноуйсьце  
3 роки 



9 

17 
ФОП ФЕДАК І. М. 

(код РНОКПП 3104911417) 

польський перевізник 

BUS-TRAVEL.IF Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Познань  
3 роки 

18 
ФОП КАЛІСТРАТОВ С. А. 

(код РНОКПП 2451902259) 
без паритета 

відкриття маршруту 

Ужгород – Будапешт  
3 роки 

19 
ФОП ПІДЧЕХА І. М. 

(РНОКПП 2427616997) 

польський перевізник  

FIRMA AG-MAR Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту 

Броди – Груєць  
3 роки 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно таблиці 2. 

Голосували: 
Заступник 

голови Комісії 

 

головний спеціаліст відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних 

перевезень Департаменту стратегічного 

розвитку дорожнього ринку та 

автомобільних перевезень 

Мінінфраструктури 

 

Дубас Роман 

Іванович 

 

«ЗА» 

Члени: головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень управління 

надання послуг на наземному транспорті 

Департаменту адміністративних послуг 

Укртрансбезпеки 

Гега Юрій 

Петрович 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 
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Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додатки 20 – 38). 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                                 Р. І. ДУБАС 

 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА _____________ Ю. С. ДРОБОТ 

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ _____________ Ю. П. ГЕГА 

_______________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ  

 


