


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від _____________ № ___ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 195 

 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) 

 

 

16.02.2021                                                                                                           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) та розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 13.03.2020 № 288 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через 

державний кордон та пунктів контролю» (зі змінами). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Питання 1 

Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії 

дозволів, закриття 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, 

закриття та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування та строки/терміни дії дозволів (таблиця 1). 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Найменування українського 

перевізника / 

компетентного органу 

іноземної держави 

Найменування 

паритетного партнера 
Зміст поданих документів 

Термін дії 

діючого / 

нового 

дозволу 

1 
ТОВ «БАССИСЛАЙН» 

 (код ЄДРПОУ 37699837) 

російський перевізник  

ООО «СкайЛайн» 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

06.05.2021 

5 років 
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Київ – Санкт-Петербург в 

частині розкладу руху 

2 
ТОВ «ЮНАС» 

 (код ЄДРПОУ 19405596) 

український 

перевізник 

ПП «НОВ-ТРАНС-

АВТО» 

(код ЄДРПОУ 

36192021) 

без паритету 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Покровськ – Карагасани в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

виключення українського 

перевізника  

ПП «НОВ-ТРАНС-АВТО»  

(код ЄДРПОУ 36192021) 

та доповнення 

молдовським 

перевізником  

S.R.L. «Galiz-SV» 

01.05.2021 

5 років 

3 
ТОВ «БІПЛАН» 

 (код ЄДРПОУ 24529188) 
без паритету 

внесення змін до 

маршруту  

Білгород-Дністровський – 

Москва в частині розкладу 

руху, схеми маршруту та 

перевізника, а саме, 

доповнення російським 

паритетним партнером 

ООО «Гарант Авто» 

01.01.2025 

4 

ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. 

(РНОКПП 2200300272) 

ТОВ «ЛІНІЇ ПОЛІССЯ» 

(код ЄДРПОУ 39745570) 

без паритету 

внесення змін до 

маршруту  

Вінниця – Москва в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

ТОВ «ЛІНІЇ ПОЛІССЯ»  

(код ЄДРПОУ 39745570) 

та російським 

перевізником  

ООО «Горизон-Тур» 

09.03.2025 

5 
ТОВ «ЄВРОКЛУБ» 

(код ЄДРПОУ 30368828) 

польський перевізник  

Biacomex S. A.  

внесення змін до 

маршруту Київ – Лодзь в 

частині перевізника, а 

саме, заміни польського 

перевізника  

Biacomex S. A. на Firma 

Handlowo-Uslugowa 

Mariusz Frankow 

04.09.2024 

6 

ФОП КУПАВКА С. Б. 

(РНОКПП 2591708057) 

ПП «ЛИС-АВТО-ТРАНС»  

російський перевізник  

ООО «ЕвроВояж» 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

14.05.2021 

5 років 
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(код ЄДРПОУ 35389266) Бахмут – Москва в частині 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

ПП «ЛИС-АВТО-ТРАНС» 

(код ЄДРПОУ 35389266) 

7 
ФОП МАЛОФЕЄВ А. М. 

(РНОКПП 2888307270) 

італійський перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVIZI S.R.L. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Чернівці – Салерно в 

частині розкладу руху 

20.05.2021 

5 років 

8 
ТОВ «ЮНІВЕРС» 

(код ЄДРПОУ 30552675) 

італійський перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVISI s.r.l. 

продовження дії дозволу 

по маршруту  

Київ – Сан-Ремо 

09.05.2021 

5 років 

9 
ТОВ «ЮНІВЕРС» 

(код ЄДРПОУ 30552675) 

італійський перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVISI s.r.l. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ – Козенца 

в частині розкладу руху 

09.05.2021 

5 років 

10 
ФОП НАЛЮШНІЙ І. О. 

(РНОКПП 2788308578) 

російський перевізник  

ООО «ОЛИМП» 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Бердянськ – Москва в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни російського 

перевізника  

ООО «ОЛИМП» на  

ООО «Славатурс» 

09.05.2021 

5 років 

11 

ТОВ 

«АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 1644» 

(код ЄДРПОУ 40729391) 

польський перевізник  

MEGA-TRANS  

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Турійськ – Красностав в 

частині схеми маршруту 

20.05.2021 

5 років 

12 
ТОВ «АТП АРЕНА» 

(код ЄДРПОУ 43380210) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. «PASCARI 

PAVEL-TRANS» 

закриття маршруту  

Ужгород – Крива  
22.07.2023 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів, закриття та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування відповідно до пунктів 1 – 12 

таблиці 1. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 



5 
 

«Український транспортний союз» 

 голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті  

Кравченко 

Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

 виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно. 

Вирішили: 

Продовжити дії дозволів, закрити та внести зміни до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування згідно з пунктами 1 – 12 

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 

№ 

п/п 

Найменування українського 

перевізника / компетентного 

органу іноземної держави 

Найменування 

паритетного партнера 

Зміст поданих 

документів 

Строк 

дії 

дозволу 

1 
ПП «ЛИС-АВТО-ТРАНС»  

(код ЄДРПОУ 35389266) 

польський перевізник  

L.A.T - LINES Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – Зелена 

Гура  

3 роки 

2 
ТОВ «ОДРІ» 

(код ЄДРПОУ 31659165) 

італійський перевізник 

ODRI ITALIA S. R. L. 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – Салерно  
3 роки 

3 
ТОВ «МАКСИМОВ ТУРС» 

(код ЄДРПОУ 20954954) 

болгарський перевізник   

ООД «АВРОРА 

АЛИАНС» 

відкриття маршруту  

Одеса – Сонячний 

Берег  

3 роки 

4 
ПП «ЛЮКС-СМС» 

(код ЄДРПОУ 33285069) 

румунський перевізник 

S.C. «GAL SPEDITION» 

S.R.L. 

відкриття маршруту  

Київ – Бухарест  
3 роки 

5 
ФОП ЧЕРКЕЗ І. М. 

(код РНОКПП 2565509695) 

молдовський перевізник 

S.R.L. «RENY-TURS» 

відкриття маршруту  

Бердянськ – Єдинці  
3 роки 

6 
ТОВ «БАСЛАЙН» 

(код ЄДРПОУ 42966133) 

чеський перевізник 

VOLKs Trans, s.r.o. 

чеський перевізник 

Eurovan s.r.o. 

відкриття маршруту  

Київ – Прага  
3 роки 

7 
ТОВ «МВ-ТРАНСБУС» 

(код ЄДРПОУ 42692723) 

болгарський перевізник   

ООД «МАКСИ ТУР 

ВАРНА» 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – Бургас  
3 роки 
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8 
ТОВ «БАЛКОР» 

(код ЄДРПОУ 42859695) 

угорський перевізник 

FlixBus Hungary Kft. 

відкриття маршруту  

Львів – Будапешт  
3 роки 

9 
ФОП КОВАЛЬ В. М. 

(РНОКПП 2651708337) 

чеський перевізник  

D.M.D. - Group spol. s.r.o. 

відкриття маршруту  

Хмільник – Ліберець  
3 роки 

10 
ПП "-ІНТЕРТРАНС-" 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Покровськ – 

Колобжег  

3 роки 

11 
ПП "-ІНТЕРТРАНС-" 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Мелітополь – Щецин  
3 роки 

12 
ТОВ "ІМІ-ТРЕВЕЛ" 

(код ЄДРПОУ 39308636) 

молдовський перевізник 

"TUDOR&GABRIEL" 

S.R.L. 

відкриття маршруту 

Харків – Липкани   
3 роки 

13 
ФОП УКРАЇНЕЦЬ І. Б. 

(РНОКПП 2967400519) 

італійський перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVIZI S.R.L. 

відкриття маршруту  

Херсон – Роверето  
3 роки 

14 
ТОВ «АЛ-ТРАНС ТУР» 

(код ЄДРПОУ 43720452) 

італійський перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVIZI S.R.L. 

відкриття маршруту  

Черкаси – Салерно  
3 роки 

15 
ФОП МОРОЗАН В. В. 

(РНОКПП 2162316775) 

молдовський перевізник 

«BAZA DE TRANSPORT 

AUTO nr.14 or 

FLORESTI» 

відкриття маршруту  

Коблево – Бельци  
3 роки 

16 

ТОВ «ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС 

ПЛЮС» 

(код ЄДРПОУ 39843638) 

ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(РНОКПП 2796607557) 

молдовський 

перевізник  

«Gbusines Transport» 

S.R.L.  

відкриття маршруту  

Харків – Кишинів  
3 роки 

17 

ТОВ «ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС 

ПЛЮС» 

(код ЄДРПОУ 39843638) 

ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(РНОКПП 2796607557) 

польський перевізник  

IDEAL TRAVEL 

відкриття маршруту  

Маріуполь – 

Свіноуйсьце  

3 роки 

18 

ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» 

(код ЄДРПОУ 42759248) 

ТОВ «АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР» 

(код ЄДРПОУ 37016985) 

німецький перевізник  

RMT GmbH 

відкриття маршруту  

Харків – Кобленц  
3 роки 

19 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Запоріжжя (09:50) – 

Краків (10:10) 

3 роки 

20 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Запоріжжя (22:20) – 

Краків (22:30) 

3 роки 

21 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Львів (03:30) – 

Краків (10:10) 

3 роки 
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22 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Львів (12:00) – 

Краків (18:40) 

3 роки 

23 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Львів (07:00) – 

Краків (13:40) 

3 роки 

24 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Львів (00:00) – 

Краків (06:40) 

3 роки 

25 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Львів (16:00) – 

Краків (22:30) 

3 роки 

26 
ТОВ «ФАСТ БУС» 

(код ЄДРПОУ 43858184) 

польський перевізник 

P.H.U. Starmak Andrii 

Malyi 

відкриття маршруту  

Львів (20:00) – 

Краків (02:20) 

3 роки 

27 
ТДВ «АТП 10706» 

(код ЄДРПОУ 05461119) 

білоруський перевізник 

ОАО «Пінскі аутобусны 

парк» 

відкриття маршруту  

Львів – Іваново  
3 роки 

28 

ТОВ «КОМФОРТ ЕКСПРЕС 

ЮА» 

(код ЄДРПОУ 42789796) 

польський перевізник 

Comfort Express Polska 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Київ – Краків  
3 роки 

29 

ТОВ «КОМФОРТ ЕКСПРЕС 

ЮА» 

(код ЄДРПОУ 42789796) 

польський перевізник 

Comfort Express Polska 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Київ – Варшава  
3 роки 

30 
ТОВ «П-ТРАНС» 

(код ЄДРПОУ 38026177) 

польський перевізник  

P-Trans Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Кам'янець-

Подільський – 

Щецин  

3 роки 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування відповідно до пунктів 1 – 30 таблиці 2. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті  

Кравченко 

Павло 

Володимирович 

«ЗА» 
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 виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно. 

Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

відповідно до пунктів 1 – 30 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 

 

 

 


