ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
України
від _____________ № ___

П Р О Т О К О Л № 194
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)
27.01.2021

м. Київ

Присутні:
Голова Комісії: генеральний директор Директорату автомобільного та
електричного міського транспорту Мінінфраструктури – Погосян Гамлет
Ашотович.
Члени Комісії:
- начальник
відділу
пасажирських
перевезень
Всеукраїнського
громадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот Юлія
Сергіївна;
- голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту
«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович;
- старший державний інспектор відділу адміністрування Департаменту
надання адміністративних послуг на наземному транспорті Державної служби
України з безпеки на транспорті – Кравченко Павло Володимирович;
- виконавчий
директор
Всеукраїнського
об’єднання
організацій
роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій
Володимирович.
Відсутні:
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:
- начальник відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності
Юридичного департаменту Мінінфраструктури – Корженівська Ірина
Євгеніївна;
- головний технічний інспектор праці ЦК професійної спілки працівників
автомобільного транспорту та шляхового господарства України – Хмарський
Сергій Григорович.
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Виступив: Погосян Гамлет Ашотович, 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).
У зв’язку з цим відзначив, що на засіданні присутні 5 (п’ятеро) із 8
(восьми) 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 забезпечує належний кворум для проведення
засідання Комісії.
Водночас Погосян Гамлет Ашотович інформував про необхідність
дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавства в частині
запобігання поширенню територією України та країн світу гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
зокрема, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236
«Про
встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13.03.2020 № 288 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через
державний кордон та пунктів контролю» (зі змінами) та Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з
перевезень пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 23.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Питання 1
Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії
дозволів та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального
користування.
Питання 2
Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнародних
автомобільних маршрутів загального користування.
По першому питанню порядку денного слухали: Погосяна Гамлета
Ашотовича, який оголосив заяви перевізників щодо продовження дії дозволів
та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального
користування та строки/терміни дії дозволів (таблиця 1).
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Таблиця 1
Найменування українського
Термін дії
№
перевізника /
Найменування
діючого /
Зміст поданих документів
п/п
компетентного органу паритетного партнера
нового
іноземної держави
дозволу
1
2
3
4
5
ТОВ
продовження дії дозволу
«АВТОТРАНСПОРТНЕ
та внесення змін до
ПАСАЖИРСЬКЕ
маршруту Генічеськ – 17.06.2021
1
без паритету
ПІДПРИЄМСТВО
Штефан-Воде в частині
5 років
САРМАТ»
розкладу руху та схеми
(код ЄДРПОУ 37520079)
маршруту
внесення змін до
маршруту
ТОВ «АВТОКОМБІНАТ-1» російський перевізник
2
Чернівці – Москва в
28.01.2024
(код ЄДРПОУ 40865141) ООО «Автокомбинат»
частині розкладу руху та
схеми маршруту
внесення змін до
маршруту
український
Київ – Єсентуки в частині
перевізник
перевізника, а саме,
ТОВ
ТОВ «НІКОЛАСзаміни українського
«АСКУКТРАНС»
3
ТРАНСАВТО»
перевізника
11.03.2025
(код ЄДРПОУ
(код ЄДРПОУ 40197165)
ТОВ «АСКУКТРАНС»
38194579)
(код ЄДРПОУ 38194579)
російський перевізник
на ТОВ «НІКОЛАСИП Евсеев О. В.
ТРАНСАВТО»
(код ЄДРПОУ 40197165)
продовження дії дозволу
та внесення змін до
маршруту
російські перевізники
ТОВ «СІС»
Дніпро – Вороніж в
12.05.2021
4
ООО «САС»,
(код ЄДРПОУ 32694258)
частині перевізника, а
5 років
ИП Стаханом С. В.
саме, виключення
російського перевізника
ООО «САС»
продовження дії дозволу
польський перевізник
та внесення змін до
ПП «ЛИС-АВТО-ТРАНС»
13.05.2021
5
L.A.T - LINES
маршруту
(код ЄДРПОУ 35389266)
5 років
Sp. z o. o.
Кропивницький – Вроцлав
в частині розкладу руху

На голосування поставили питання:
Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних
автомобільних маршрутів загального користування відповідно до пунктів 1 – 5
таблиці 1.
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Голосували:
Голова Комісії
Члени:

генеральний директор Директорату
автомобільного та електричного міського
транспорту Мінінфраструктури
начальник відділу пасажирських перевезень
Всеукраїнського громадського об’єднання
«Український транспортний союз»
голова Всеукраїнського об’єднання
організацій роботодавців транспорту
«Федерація роботодавців транспорту
України»
старший державний інспектор відділу
адміністрування Департаменту надання
адміністративних послуг на наземному
транспорті Державної служби України з
безпеки на транспорті
виконавчий директор Всеукраїнського
об’єднання організацій роботодавців
автомобільного транспорту «Укравтотранс»

Погосян Гамлет «ЗА»
Ашотович
Дробот Юлія
Сергіївна

«ЗА»

Климпуш Орест «ЗА»
Дмитрович
Кравченко
«ЗА»
Павло
Володимирович
Лущай Юрій
«ЗА»
Володимирович

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Продовжити дії дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних
маршрутів загального користування згідно з пунктами 1 – 5 таблиці 1 та
рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.
По другому питанню порядку денного слухали: Погосяна Гамлета
Ашотовича, який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних
автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 2).
Таблиця 2
Найменування українського
№
Найменування
перевізника / компетентного
п/п
паритетного партнера
органу іноземної держави
1
2
3

Зміст поданих
документів

Строк дії
дозволу

4

5

1

ТОВ «РБУС»
(код ЄДРПОУ 41906576)

чеський перевізник
REGABUS s.r.o.

відкриття маршруту
Київ – Карлові Вари

3 роки

2

ТОВ «ЧОРТКІВСЬКЕ АТП
16142»
(код ЄДРПОУ 03118877)

без паритету

відкриття маршруту
Чортків – Захонь

3 роки

5

3

ПП «ГЕЛІОС»
(код ЄДРПОУ 32865807)

польський перевізник
відкриття маршруту
Fortuna Travel
Стебник – Варшава
Sp. z o. o.

3 роки

4

ТДВ «ОРІОН-АВТО»
(код ЄДРПОУ 05465809)

польський перевізник
відкриття маршруту
BETELGEIZE
Херсон – Познань
Sp. z o. o.

3 роки

5

ФОП МАЛОФЕЄВ А. М.
(РНОКПП 2888307270)

молдовський
перевізник
відкриття маршруту
«TUDOR&GABRIEL» Ужгород – Крива
S.R.L.

3 роки

6

ТОВ «ЛІНІЇ ПОЛІССЯ»
(код ЄДРПОУ 39745570)

чеський перевізник
Musil Tour spol. s.r.o.

відкриття маршруту
Чернівці – Прага

3 роки

7

ФОП СТЕЦИК Т. В.
(РНОКПП 2796607557)

чеський перевізник
NIKOLO s.r.o.

відкриття маршруту
Івано-Франківськ –
Ліберець

3 роки

8

ТОВ «БАЛКОР»
(код ЄДРПОУ 42859695)

угорський перевізник відкриття маршруту
FlixBus Hungary Kft.
Львів – Будапешт

3 роки

9

ФОП КОЛЯДА О. Г.
(РНОКПП 2801117750)
ФОП КИСЛЯК С. Т.
(РНОКПП 3073607651)

білоруський перевізник відкриття маршруту
ОДО «ЮВКом»
Львів – Брест

3 роки

10

ФОП ОПИРУК П. В.
(РНОКПП 2790521877)

молдовські перевізники
S.A. «BAZA DE
відкриття маршруту
TRANSPORT AUTO nr.
Поляниця
14
(«Буковель») –
or FLORESTI» S.A.,
Кишинів
S.R.L. «AGRO
PRODUS»

3 роки

11

ФОП БОРИСЮК С. М.
(РНОКПП 2790808310)

італійський перевізник відкриття маршруту
MOFFA TURISMO E
Тернопіль –
SERVISI s.r.l.
Неаполь

3 роки

ПП «-ІНТЕРТРАНС-»
(код ЄДРПОУ 31191765)

литовські перевізники
UAB «KAUTRA»,
UAB «Tolimojo
відкриття маршруту
keleivinio transporto
Київ – Вільнюс
kompanija»
польський перевізник
OPENLINE Sp. z o. o.

3 роки

12

6

13

ПП «-ІНТЕРТРАНС-»
(код ЄДРПОУ 31191765)

чеський перевізник
відкриття маршруту
Vilartrans s.r.o.
Покровськ –
польський перевізник
Карлові Вари
OPENLINE Sp. z o. o.

14

ФОП МИХАЛУСЬ Л. А.
(РНОКПП 2258304194)

польський перевізник
відкриття маршруту
VICA TRANS
Луцьк – Груєць
Sp. z o.o.

3 роки

15

ФОП ОГУРЦОВ Д. О.
(РНОКПП 2986313254)

молдовський
відкриття маршруту
перевізник
Харків – Кишинів
«RENY-TURS» S.R.L.

3 роки

16

ТДВ «ОРІОН-АВТО»
(код ЄДРПОУ 05465809)
ТОВ «САНСАН»
(код ЄДРПОУ 42462297)

польський перевізник відкриття маршруту
BETELGEIZE
Маріуполь –
Sp. z o. o.
Ченстохова

3 роки

ТОВ «АКВІТАНІЯ-ЛЮКС»
17
(код ЄДРПОУ 36791100)

3 роки

польський перевізник
відкриття маршруту
BETELGEIZE
3 роки
Кривий Ріг – Щецин
Sp. z o. o.

18

ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М.
(РНОКПП 2867919731)

польський перевізник відкриття маршруту
LEON POL TRANS
Харків – Зелена
Sp. z o. o.
Гура

3 роки

19

ФОП ГРИЦИНА В. С.
(РНОКПП 2979411855)

польський перевізник
відкриття маршруту
FlixBus Polska
Львів – Вроцлав
Sp. z o. o.

3 роки

На голосування поставили питання:
Про відхилення заяви ТОВ «БАЛКОР» (код ЄДРПОУ 42859695) щодо
відкриття міжнародного автомобільного маршруту загального користування
відповідно до пункту 8 таблиці 2 на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4
пункту 3.1 глави 3 Порядку.
Голосували:
Голова Комісії
Члени:

генеральний директор Директорату
автомобільного та електричного міського
транспорту Мінінфраструктури
начальник відділу пасажирських перевезень
Всеукраїнського громадського об’єднання
«Український транспортний союз»

Погосян Гамлет «ЗА»
Ашотович
Дробот Юлія
Сергіївна

«ЗА»

7
голова Всеукраїнського об’єднання
організацій роботодавців транспорту
«Федерація роботодавців транспорту
України»
старший державний інспектор відділу
адміністрування Департаменту надання
адміністративних послуг на наземному
транспорті Державної служби України з
безпеки на транспорті
виконавчий директор Всеукраїнського
об’єднання організацій роботодавців
автомобільного транспорту «Укравтотранс»

Климпуш Орест «ЗА»
Дмитрович
Кравченко
«ЗА»
Павло
Володимирович
Лущай Юрій
«ЗА»
Володимирович

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Відхилити заяву ТОВ «БАЛКОР» (код ЄДРПОУ 42859695) щодо відкриття
міжнародного автомобільного маршруту загального користування відповідно
до пункту 8 таблиці 2 на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1
глави 3 Порядку.
На голосування поставили питання:
Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального
користування відповідно до пунктів 1 – 7, 9 – 19 таблиці 2.
Голосували:
Голова Комісії
Члени:

генеральний директор Директорату
автомобільного та електричного міського
транспорту Мінінфраструктури
начальник відділу пасажирських перевезень
Всеукраїнського громадського об’єднання
«Український транспортний союз»
голова Всеукраїнського об’єднання
організацій роботодавців транспорту
«Федерація роботодавців транспорту
України»
старший державний інспектор відділу
адміністрування Департаменту надання
адміністративних послуг на наземному
транспорті Державної служби України з
безпеки на транспорті
виконавчий директор Всеукраїнського
об’єднання організацій роботодавців
автомобільного транспорту «Укравтотранс»

Рішення прийнято одноголосно.

Погосян Гамлет «ЗА»
Ашотович
Дробот Юлія
Сергіївна

«ЗА»

Климпуш Орест «ЗА»
Дмитрович
Кравченко
«ЗА»
Павло
Володимирович
Лущай Юрій
«ЗА»
Володимирович
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Вирішили:
Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування
відповідно до пунктів 1 – 7, 9 – 19 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці
забезпечити видачу відповідних дозволів.

Голова Комісії:

Г. А. ПОГОСЯН

_______________ П. В. КРАВЧЕНКО

______________ Ю. С. ДРОБОТ

_______________ О. Д. КЛИМПУШ

______________ Ю. В. ЛУЩАЙ

