


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 12.12.2019 р. № 856 

 

П Р О Т О К О Л  № 170 

 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) 

 

29.11.2019                                                                                                           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; 

- радник Президента Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» – Главацький Петро В’ячеславович; 

- 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: 

- заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень – начальник відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури – 

Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна; 

- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 
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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 7 (сім) 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 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 ПАВЛОВСЬКИЙ І. П. 
(код РНОКПП 2683412975) 

польський перевізник 

ZUT-H Teresa 

Marcyniuk 

продовження дії дозволу 

по маршруту  

Ковель – Хелм 

5 років 

2 
ПРАТ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 

10540"  
(код ЄДРПОУ 05460887) 

український перевізник  

ПРАТ 

"ТУЛЬЧИНСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

10507"  

(код ЄДРПОУ 05460982),  

 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Вінниця – 

Бидгощ в частині схеми 

маршруту, а саме, заміни 

пункту прибуття з 

Бидгоща на Гдиню, 

розкладу руху та 

5 років 
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польський перевізник 

FanLogic Spolka Jawna 

перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника  

ПРАТ "ТУЛЬЧИНСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10507" 

(код ЄДРПОУ 05460982) на 

ПРАТ "ПІЩАНСЬКЕ 

АТП 10540" (код ЄДРПОУ 

05460887) 

3 

ТОВ 

"ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНС-

СЕРВІС"  

(код ЄДРПОУ 34981953), 

ТОВ "КОМФОРТ-АВТО-

СЕРВІС"  
(код ЄДРПОУ 43012323) 

польський перевізник 

Kaczynski BUS Sp z o.o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ – Познань 

в частині перевізника, а 

саме, доповнення 

українським паритетним 

партнером ТОВ " 
КОМФОРТ-АВТО-

СЕРВІС " 
(код ЄДРПОУ 43012323) 

5 років 

4 
ПП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО" 
(код ЄДРПОУ 36077806) 

російський перевізник  

ИП Дробышев В. В. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Маріуполь – 

Вороніж в частині 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни російського 

перевізника  

ИП Дробышев В. В. на 

ООО "МИТРАНС" 

5 років 

5 ТОВ "ГЮНСЕЛ" 
(код ЄДРПОУ 25292096) 

польський перевізник 

P-Trans Sp. z o. o., 

чеський перевізник 

Umbrella Coach & Buses 

s.r.o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Бориспіль  

(МА "Бориспіль") – 

Прага в частині 

перевізника, а саме, 

заміни чеського 

перевізника Umbrella 

Coach & Buses s.r.o. на 

TTBus s.r.o. 

5 років 

6 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

латвійський перевізник  

"NORMA-A", 

литовський перевізник 

"TRANSINESTA" 

внесення змін до 

маршруту  

Київ – Рига в частині 

розкладу руху 

21.10.2022 

7 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський перевізник 

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Київ – Вроцлав 

в частині розкладу руху 

22.05.2022 
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ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Маріуполь  

(19-45) – Вроцлав (06-00) 

в частині розкладу руху 

13.03.2022 

9 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Маріуполь  

(16-00) – Вроцлав (03-00) 

в частині розкладу руху 

13.03.2022 

10 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

білоруський перевізник  

ТУП "Автобус-Тур" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Поляниця 

(Буковель) – Мінськ 

5 років 

11 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

російський перевізник  

ООО "Амрон" 

продовження дії дозволу 

по маршруту  

Запоріжжя – Москва 

5 років 

12 

ФОП ОСИПА С. М. 

(РНОКПП 2656614134),  

ТОВ "ЕЛІТ БУС ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 41949976), 

ПРАТ "КРАМАТОРСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11410" 
(код ЄДРПОУ 03113905) 

український перевізник 

ФОП  

БАЗІЛЄВСЬКИЙ В. О. 

(РНОКПП 2557308337), 

польський перевізник 

LUCKY TRAVEL UA 

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Сєвєродонецьк – 

Варшава в частині 

перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника ФОП 

БАЗІЛЄВСЬКИЙ В. О. 

(РНОКПП 2557308337) на  

ТОВ "ЕЛІТ БУС ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 41949976) 

5 років 

13 ТОВ "ЕЛЬБУС" 
(код ЄДРПОУ 41680167) 

чеський перевізник 

SVD Trans s.r.o., 

польський перевізник 

KRESY TUR Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Київ – Хеб в 

частині схеми маршруту 

та перевізника, а саме, 

виключення польського 

перевізника KRESY TUR 

Sp. z o. o. 

08.07.2022 

14 ФОП ЗОРІН Ю. Є. 
(РНОКПП 2114712370) 

український перевізник 

ФОП ФЕДАК І. М.  

(РНОКПП 3104911417), 

російський перевізник  

ООО "СИРИУС" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Івано-

Франківськ – Москва в 

частині схеми маршруту, 

а саме, заміни пункту 

відправлення з Івано-

Франківська на 

Маріуполь, пункту 

прибуття з Москви на 

Ростов на Дону, розкладу 

руху та перевізника, а 

саме, заміни українського 

перевізника  

ФОП ФЕДАК І. М. 

5 років 
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(РНОКПП 3104911417) на 

ФОП ЗОРІН Ю. Є. 

(РНОКПП 2114712370) та 

російського перевізника 

ООО "СИРИУС" на  

ООО "Ростовское 

Автотранспортное 

Предприятие" 

15 

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-

АНГЛІЙСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНО-

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ" 
(код ЄДРПОУ 19366040) 

польський перевізник 

"MADELTRANS" Jerzy 

Madel 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ – Зелена 

Гура в частині розкладу 

руху та перевізника, а 

саме, доповнення 

польським перевізником 

EET Sp. z o. o.  

5 років 

16 ФОП ПАВЛЮК В. І. 
(РНОКПП 2871821212) 

польський перевізник 

PAVLUKS-TRANS Sp. 

z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Київ – 

Варшава в частині 

розкладу руху 

01.07.2022 

17 ПП "ЛЮКС-СМС" 
(код ЄДРПОУ 33285069) 

український перевізник 

ФОП  

ОПАНАСЕНКО С. О.  

(РНОКПП 2342113614), 

російський перевізник 

ООО "Олимп" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ – Санкт-

Петербург в частині 

схеми маршруту, а саме, 

заміни пункту 

відправлення з Києва на 

Одесу, розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника ФОП 

ОПАНАСЕНКО С. О. 

(РНОКПП 2342113614) на  

ПП "ЛЮКС-СМС" (код 

ЄДРПОУ 33285069), 

російського перевізника 

ООО "Олимп" на  

ООО "ТрансЕлегант-Тур" 

5 років 

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 

 

Дубас Роман 

Іванович 

 

«ЗА» 
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автомобільних перевезень 

Мінінфраструктури 

Члени: головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень управління 

надання послуг на наземному транспорті 

Департаменту адміністративних послуг 

Укртрансбезпеки 

Гега Юрій 

Петрович 

«ЗА» 

 радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«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 - 17). 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування (таблиця 2). 

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 "МАКСИМОВ 

ТУРС" 
(код ЄДРПОУ 20954954) 

молдовський перевізник   

S.R.L. "ARIC-AFS" 

відкриття маршруту  

с. Гора – Кагул  
3 роки 

2 ТОВ "РБУС" 
(код ЄДРПОУ 41906576) 

чеський перевізник 

"Rega & R" spol. s.r.o. 

відкриття маршруту Рахів – 

Плзень  
3 роки 

3 

ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. 

(РНОКПП 2200300272), 

ФОП ГРЕЧАНЮК А. В. 
(РНОКПП 2993219351) 

польський перевізник 

GDAMALER  

TOUR Sp. z o.o. 

відкриття маршруту  

Херсон – Зелена Гура 
3 роки 
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4 ТОВ "КІ-ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 43257085) 

чеський перевізник 

Trans Job s.r.o. 

відкриття маршруту  

Синевир – Прага  
3 роки 

5 ПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" 
(код ЄДРПОУ 36192021) 

молдовський перевізник 

"MERISOR-CIUMAC" 

I.I. 

відкриття маршруту  

Вінниця – Окниця 
3 роки 

6 ФОП ПІДЧЕХА І. М. 
(РНОКПП 2427616997) 

польський перевізник  

FIRMA AG-MAR Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту  

Броди – Груєць  
3 роки 

7 ФОП БРИНЦОВ С. В. 
(РНОКПП 2408200273) 

польський перевізник 

"AGAT" B.U.H. 

відкриття маршруту 

Станиця Луганська – 

Варшава 

3 роки 

8 ФОП ПОЦКО Н. І. 
(РНОКПП 2457703664) 

чеський перевізник 

"Rega & R" spol. s.r.o. 

відкриття маршруту  

Свалява – Прага 
3 роки 

9 ФОП МАКСИМ'ЮК Б. М. 
(РНОКПП 2790319035) 

словацький перевізник 

DORTRANS 

відкриття маршруту  

Городенка – Братислава  
3 роки 

10 ФОП ГЕРГІ Є. М. 
(РНОКПП 2586401876) 

молдовський перевізник 

S.R.L. "UZUN" 

відкриття маршруту  

Болград – Чадир-Лунга  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно пунктів 1 – 5, 7 – 10 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» 

 радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 
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 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно пунктів 1 – 5, 7 – 10 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 18 - 26). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви про відкриття міжнародного автомобільного 

маршруту загального користування згідно пункту 6 таблиці 2 на підставі абзацу 

другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

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» 

 радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«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: 

Відхилити заяву про відкриття міжнародного автомобільного маршруту 

загального користування згідно пункту 6 таблиці 2 на підставі абзацу другого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

 

_______________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ __________ Ю. С. ДРОБОТ 

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ __________ Ю. П. ГЕГА 

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ __________І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

  

  

 

 


