ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
України
від 4 жовтня 2019 р. № 729
П Р О Т О К О Л № 164
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)
11.09.2019
м. Київ
Присутні:
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.
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;
- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту
«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович;
- начальник відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності
Юридичного департаменту Мінінфраструктури – Корженівська Ірина
Євгенівна;
- головний технічний інспектор праці ЦК професійної спілки працівників
автомобільного транспорту та шляхового господарства України – Хмарський
Сергій Григорович;
Відсутні:
- 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;
- Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій
роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій
Володимирович;
- заступник начальника Управління державного контролю на наземному
транспорті - начальник відділу контролю на автомобільному транспорті
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Укртрансбезпеки – Стрижак Микола Романович.
Виступила: Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна, яка зазначила, 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).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Питання 1
Щодо достатньої кількості членів Комісії для проведення засідання
Комісії.
Питання 2
Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття, закриття,
внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на
регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування.
По першому питанню порядку денного слухали: Кубальську-Колтунович
Світлану Сергіївну, яка зазначила, 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 повідомила, що така кількість є простою більшістю.
На голосування поставили питання:
Щодо можливості проведення засідання Комісії.
Голосували:
Голова комісії заступник директора Департаменту
стратегічного розвитку дорожнього ринку
та автомобільних перевезень – начальник
відділу розвитку та регулювання ринку
автомобільних перевезень
Мінінфраструктури
КубальськаКолтунович Світлана
Сергіївна
«ЗА»
Заступник
голови Комісії головний спеціаліст відділу розвитку та
регулювання ринку автомобільних
перевезень Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
«ЗА»
Мінінфраструктури
Дубас Роман Іванович
головний спеціаліст відділу організації
Члени:
пасажирських перевезень управління
надання послуг на наземному транспорті
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Департаменту адміністративних послуг
Укртрансбезпеки
Голова Всеукраїнського об’єднання
організацій роботодавців транспорту
«Федерація роботодавців транспорту
України»
начальник відділу регуляторної та
міжнародно-правової діяльності
Юридичного департаменту
Мінінфраструктури

Гега Юрій Петрович

«ЗА»

Климпуш Орест
Дмитрович

«ЗА»

Корженівська Ірина
Євгенівна

«ЗА»

головний технічний інспектор праці ЦК
професійної спілки працівників
автомобільного транспорту та шляхового
господарства України
Хмарський Сергій
Григорович

«ЗА»

Рішення прийнято одноголосно
Вирішили: провести засідання Комісії.
По другому питанню порядку денного слухали: Кубальську-Колтунович
Світлану Сергіївну, яка озвучила заяви автомобільних перевізників щодо
відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження
дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального
користування та строки/терміни дії дозволів (таблиця 1).
Таблиця 1
п/н

1

1

Звернення
українських
перевізників /
Паритетні партнери
компетентних органів
іноземних держав
2
3
польський перевізник
ПрАТ «Калуське
P-Trans Sp. z o. o.
автотранспортне
чеський перевізник
підприємство»
Autodoprava Adamek
(код ЄДРПОУ 05440962)
Ceska republika

2

ТОВ «МАНДРІВНИК польський перевізник
ПРИКАРПАТТЯ» FOX-TRANS LYS Sp.
(код ЄДРПОУ 41346309)
Komendytowa

3

ФОП Гречанюк В. І., польський перевізник
(код ЄДРПОУ 2200300272)
GDAMALER TOUR
ФОП Гречанюк А. В.
Sp. z o.o.
(код ЄДРПОУ 2993219351)

4

ПрАТ «Збаразьке
АТП-16140»
(код ЄДРПОУ 03118854)

Строки /
Зміст поданих документів терміни дії
дозволів
4
відкриття маршруту
Івано-Франківськ
(вул. Горбачевського, 14)
(15-45) - Чеське Будейовце
(Чехія) (13-00)
відкриття маршруту
Київ (вул. НабережноПечерська дорога, 10-а)
(10-00) - Щецин (13-10)

5
3 роки

3 роки

відкриття маршруту
Херсон
3 роки
(вул. Привокзальна, 1) (0020) - Щецин (Польща) (09-40)
відкриття маршруту
чеський перевізник
Рахів (вул. Привокзальна, 11) 3 роки
NIKOLO s.r.o.
(10-30) - Ліберець (08-00)
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Продовження таблиці 1
5

6

7

8

9

10

11

12

13

відкриття маршруту
Чернівці (вул. Головна, 219) 3 роки
(12-50) - Прага (16-00)
болгарський
відкриття маршруту
ФОП Пєхотін В. С.
перевізник
Київ (вул. С. Петлюри, 32) 3 роки
(код ЄДРПОУ 2772017192)
МИД ТРАВЕЛ ЕООД
(18-30) - Бургас (17-30)
турецький перевізник
відкриття маршруту
ALPAR
ТОВ «Автокомбінат-1»
Київ (пр. Науки, 1/2)
3 роки
(код ЄДРПОУ 40865141)
ULUS.NAKI.TUR.VE
(10-00) - Стамбул (15-00)
TIC.A.S
ТОВ «ААЗ ТРЕЙДІНГлатвійський
відкриття маршруту
АВТОЛЮКС»
перевізник
Київ
(вул. Набережно(код ЄДРПОУ 40784911)
«NORMA-A»,
3 роки
ТОВ «УКРАЇНСЬКІ
Печерська дорога, 10-а)
литовський перевізник
ЛІНІЇ»
(15-15) - Рига (08-45)
«TRANSINESTA»
(код ЄДРПОУ 30678480)
ТОВ «ААЗ ТРЕЙДІНГлатвійський
відкриття маршруту
АВТОЛЮКС»
перевізник
Київ (вул. Набережно(код ЄДРПОУ 40784911)
«NORMA-A»,
3 роки
ТОВ «УКРАЇНСЬКІ
Печерська дорога, 10-а)
литовський перевізник
ЛІНІЇ»
(19-00) - Рига (13-00)
«TRANSINESTA»
(код ЄДРПОУ 30678480)
продовження дії дозволу та
внесення змін до маршруту
Харків (пр. Гагаріна, 22)
ТОВ «КОБРА»
польський перевізник
(07-00) - Вроцлав (14-35) в
(код ЄДРПОУ 21191642)
B.P. i U.T.
5 років
ФОП Українець Л. І.
частині розкладу руху,
«POLONINY»
(код ЄДРПОУ 2281722621)
доповнення українським
перевізником
ФОП Українець Л. І.
внесення змін до маршруту
Рахів (вул. Привокзальна,
український
11) (12-30) - Ліберець
перевізник
(09-30) в частині зменшення
ТОВ «РБУС»
ФОП Щока Ю.Ю.
24.07.2022
(код ЄДРПОУ 41906576)
регулярності руху та зміни
чеський перевізник
українського перевізника
«Rega & R» spol. s.r.o.
ФОП Щока Ю.Ю. на
ТОВ «РБУС»
ФОП Харитонова І. А. литовський перевізник внесення змін до маршруту
Залізний Порт
(код ЄДРПОУ 2420210306)
UAB «Uzribis»
ФОП Шмагановський
(вул. Шкільна, 70Б) (16-30) - 14.05.2022
польський перевізник
В. О.
Вільнюс (06-30) в частині
«AGAT» B.U.H.
(код ЄДРПОУ 2872905350)
доповнення зупинкою

ПрАТ «Збаразьке АТП- чеський перевізник
16140»
NIKOLO s.r.o.
(код ЄДРПОУ 03118854)

ПП «Корецьавтотранс»
(код ЄДРПОУ 32863951)

білоруський
перевізник
ОАО Пінський
автобусний парк

продовження дії дозволу по
маршруту
Чернівці (вул. Головна, 219)
(04-40) – Пінськ (18-20)

5 років
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ФОП Луців Р. Р.
(код ЄДРПОУ 2925008351)

продовження дії дозволу та
внесення змін по маршруту
Івано-Франківськ (вул.
Горбачевського, 14-а) (1630) - Вільнюс (10-00) в
частині зміни часу
литовський перевізник
відправлення (04-00) та
UAB «Uzribis»
прибуття (01-00) у прямому
польський перевізник
та зворотному напрямках,
AGAT TRANSPORT
зміни схеми руху,
Sp. z o. o.
виключення пунктів
прибуття і відправлення по
території України,
виключення польського
перевізника AGAT
TRANSPORT Sp. z o. o.

5 років

По пунктах 1 – 14 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували
одноголосно.
ВИРІШИЛИ: прийняти позитивне рішення щодо зазначених заяв перевізників
та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів
(додатки 1 - 14).
Голова Комісії:

С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ

_______________ О. Д. КЛИМПУШ

__________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА

_______________ Ю. П. ГЕГА

__________ Р. І. ДУБАС

_______________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ

