
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
 

від 06 липня 2021 р.   м. Київ                          № 361 
 

 

Про анулювання дозволів на перевезення пасажирів на міжміському і 

приміському автобусних маршрутах загального користування, що 

виходять за межі території області (міжобласний маршрут) 

 

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

(зі змінами), пунктів 4, 53 та 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 

(зі змінами), пункту 16 Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  

від 18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами), з урахуванням рішення Робочої 

групи з питань функціонування міжобласних автобусних маршрутів загального 

користування, яку утворено наказом Міністерства інфраструктури України  

від 18 червня 2020 року № 360 (зі змінами) (протокол від 27 травня 2021 року 

№ 36), н а к а з у ю: 

 

1. Анулювати автомобільним перевізникам дозвола на перевезення 

пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального 

користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) 

згідно з Переліком дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних 

автобусних маршрутах загального користування, які анульовано, наведеним у 

додатку. 

 

2. Директорату автомобільного та електричного міського транспорту  

(Г. Погосян) довести цей наказ до відома автомобільних перевізників та 

власників автобусних станцій, через які проходить міжобласні автобусні 

маршрути загального користування, наведені у додатку. 

 

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу 

на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України. 

 

4. Державній службі України з безпеки на транспорті (Є. Прокопчук) 

забезпечити оновлення інформації, яка міститься в мережі міжміських і 
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приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за 

межі території області (міжобласних маршрутів), затвердженій наказом 

Державної служби України з безпеки на транспорті від 12 серпня 2016 року 

№ 525, щодо анулювання дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних 

автобусних маршрутах загального користування, наведених у додатку. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Т. в. о. Міністра                                                                    Юрій ВАСЬКОВ 



Додаток  

до наказу Міністерства  

інфраструктури України 

від    06 липня     2021 року №    361   

Перелік дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних 

маршрутах загального користування, які анульовано 

 

Генеральний директор 

Директорату автомобільного та  

електричного міського транспорту              Гамлет ПОГОСЯН 

№ 

з/п 

Найменування 

автомобільного 

перевізника 

Назва маршруту, 

№ рейсів 

Серія, номер, 

термін дії дозволу 

на перевезення 

пасажирів 

1 
ФОП Зубкович В. І. 

(РНОКПП 2238303953) 

Зарічне – Київ,  

рейси 235/236 

ВМ 000293 

20.04.2019-

12.08.2024 

2 

ТОВ «БЕРШАДСЬКЕ 

АТП 10527» 

(ЄДРПОУ 05461022) 

Зарічне – Луцьк,  

рейси 31/32 

ВМ 000315 

20.04.2019-

19.04.2024 

3 
ТОВ «АТП 11231» 

(ЄДРПОУ 37211713) 

Дніпро – Харків, 

рейси 597/598 

НМ 000176 

17.03.2018-

16.03.2023 

4 
ФОП Рябініна С. В. 

(РНОКПП 3411110782) 

Кегичівка – Полтава, 

765/766 

НМ 000126 

02.02.2018-

01.02.2023 

5 
ТОВ «Круїз – Авто» 

(ЄДРПОУ 33126373) 

Умань – Удич,  

рейси 741/742, 

743/744, 753/754 

ПО 000278 

05.05.2020-

04.05.2025 

6 
ТОВ «Круїз – Авто» 

(ЄДРПОУ 33126373) 

Умань – Грузьке, 

рейси 551/552, 

553/554 

ПО 000265 

05.05.2020-

04.05.2025 

7 
ТОВ «Круїз – Авто» 

(ЄДРПОУ 33126373) 

Умань – Гайворон, 

рейси 167/168, 

169/170, 171/172 

ПО 000268 

05.05.2020-

04.05.2025 

8 

ПрАТ «Краматорське 

АТП-11410» 

(ЄДРПОУ 03113905) 

Краматорськ – 

Добровілля,  

рейси 55/56, 

ВМ 000750 

24.12.2019-

23.12.2024 

9 

ПрАТ «Краматорське 

АТП-11410» 

(ЄДРПОУ 03113905) 

Краматорськ – 

Добровілля,  

рейси 57/58 

ВМ 000751 

24.12.2019-

23.12.2024 

10 
ПП «РІМ – БОГДАН»  

(ЄДРПОУ 32265413) 

Довбиш – Київ,  

рейси 715/716 

ПО 000734 

06.11.2020-

05.11.2025 


