


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 04.11.2020 № 657 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 188 

 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) 

 

 

21.10.2020                                                                                                           м. Київ 

 

Присутні: 

Голова Комісії: генеральний директор Директорату автомобільного та 

електричного міського транспорту Мінінфраструктури – Погосян Гамлет 

Ашотович;  

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:  
- 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 

Євгеніївна;  

- Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій 

роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій 

Володимирович. 

 

Відсутні: 

Члени Комісії:  
- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот Юлія 

Сергіївна;  

- старший державний інспектор відділу адміністрування Департаменту 

надання адміністративних послуг на наземному транспорті Державної служби 

України з безпеки на транспорті – Кравченко Павло Володимирович; 

- 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 22.07.2020 № 641  

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 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 

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: 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 

п/н 

Найменування 

українських перевізників / 

компетентних органів 

іноземних держав 

Найменування 

паритетних партнерів 
Зміст поданих документів 

Термін дії 

діючого 

дозволу / 

нового 

1 2 3 4 5 

1 

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ 

ТРАНСПОРТНІ  

СИСТЕМИ С» 

(код ЄДРПОУ 40692021) 

російський 

перевізник 

ООО «Региональные 

автобусные 

маршруты» 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Чернівці – Москва в 

частині схеми маршруту 

08.01.2021 

5 років 

2 

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ 

ТРАНСПОРТНІ  

СИСТЕМИ С» 

(код ЄДРПОУ 40692021) 

російський 

перевізник 

ООО «Региональные 

автобусные 

маршруты» 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Кривий Ріг – Москва в 

частині схеми маршруту 

08.01.2021 

5 років 

3 

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ 

ТРАНСПОРТНІ  

СИСТЕМИ С» 

(код ЄДРПОУ 40692021) 

російський 

перевізник 

ООО «Региональные 

автобусные 

маршруты» 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Кременчук – Москва в 

частині схеми маршруту 

08.01.2021 

5 років 

4 

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ 

ТРАНСПОРТНІ  

СИСТЕМИ С» 

(код ЄДРПОУ 40692021) 

російський 

перевізник 

ООО «Региональные 

автобусные 

маршруты» 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Кам'янець-Подільський – 

Москва в частині схеми 

маршруту 

08.01.2021 

5 років 

5 
ПП «-ІНТЕРТРАНС-» 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

російський 

перевізник 

ООО «Люкс-Авто» 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Маріуполь – Краснодар в 

частині розкладу руху  

18.03.2021 

5 років 

6 
ПП «-ІНТЕРТРАНС-» 

(код ЄДРПОУ 31191765) 
без паритету 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Черкаси – Москва в частині 

перевізника, а саме, 

доповнення російським 

паритетним партнером 

ООО «Люкс-Авто» 

18.02.2021 

5 років 

7 
ПП «-ІНТЕРТРАНС-» 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

польський перевізник  

OPENLINE  

Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Харків – Гдиня в частині 

розкладу руху 

Заяву 

відхилено 

8 
ФОП КОЧЕВ В. І. 

(РНОКПП 2983819673) 

російський 

перевізник 

ООО «Поли-Транс» 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Болград – Москва в частині 

розкладу руху 

21.01.2021 

5 років 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування відповідно до пунктів 1 – 6, 
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8 таблиці 1. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 

Продовжити дії дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування згідно з пунктами 1 – 6, 8 таблиці 1 та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

На голосування поставили питання:  

Про відхилення заяви ПП «-ІНТЕРТРАНС-» (код ЄДРПОУ 31191765) щодо 

продовження дії дозволу та внесення змін до міжнародного автомобільного 

маршруту загального користування відповідно до пункту 7 таблиці 1 на підставі 

абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, час 

відправлення з початкової автостанції маршрутів, що збігаються за шляхом руху 

автобусів цього напрямку, відрізняється менше ніж на 2 години. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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» 
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Члени: Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту 

«Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно. 

Вирішили: 

Відхилити заяву ПП «-ІНТЕРТРАНС-» (код ЄДРПОУ 31191765) щодо 

продовження дії дозволу та внесення змін до міжнародного автомобільного 

маршруту загального користування відповідно до пункту 7 таблиці 1 на 

підставі абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, час 

відправлення з початкової автостанції маршрутів, що збігаються за шляхом 

руху автобусів цього напрямку, відрізняється менше ніж на 2 години. 

 

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/н 

Найменування українських 

перевізників / компетентних 

органів іноземних держав 

Найменування 

паритетних партнерів 

Зміст поданих 

документів 

Строк дії 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 
ТОВ «АВГУСТ V» 

(код ЄДРПОУ 33490800) 
без паритету 

відкриття маршруту  

Одеса – Захонь  
3 роки 

2 
ТОВ «АВГУСТ V» 

(код ЄДРПОУ 33490800) 
без паритету 

відкриття маршруту  

Одеса – Будапешт  
3 роки 

3 
ТОВ «ЛІНІІЇ ПОЛІССЯ» 

(код ЄДРПОУ 39745570) 

чеські перевізники 

Trans Job s.r.o. 

Musil Tour  

spol. s r.o. 

відкриття маршруту  

Мелітополь – 

Ліберець  

3 роки 

4 

ПП «-ІНТЕРТРАНС-» 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

ПРАТ «МАРІУПОЛЬ-

АВТО» 

(код ЄДРПОУ 05419643) 

болгарський перевізник 

ЕООД «Болгар Ауто» 

відкриття маршруту  

Маріуполь – Софія  
3 роки 

5 
ТОВ «ЕЛІТ БУС ТРАНС» 

(код ЄДРПОУ 41949976) 

польський перевізник 

LUCKY TRAVEL UA  

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Сєвєродонецьк – 

Люблін  

Заяву 

відхилено 
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6 
ТОВ «МАКС БУС» 

(код ЄДРПОУ 43049327) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS  

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Золотоноша – 

Познань  

3 роки 

7 
ПП «-ІНТЕРТРАНС-» 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

болгарський перевізник  

Bolgar Auto Ltd 

відкриття маршруту  

Чернігів – Варна  
3 роки 

8 
ТОВ «АКВІТАНІЯ-ЛЮКС» 

(код ЄДРПОУ 36791100) 

італійський перевізник 

VIAGGI & TURISMO DI 

PASSIO s.r.l.s. 

відкриття маршруту  

Кривий Ріг – 

Салерно  

3 роки 

9 
ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(код РНОКПП 2796607557) 

польський перевізник  

IDEAL TRAVEL 

чеський перевізник  

NIKOLO s.r.o. 

відкриття маршруту  

Одеса – Згожелець  
3 роки 

10 
ПП «ТЕРНВОЯЖ» 

(код ЄДРПОУ 33271606) 

польський перевізник 

FORTUNA TOUR 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – Щецин  
3 роки 

11 

ТДВ «НОВОВОЛИНСЬКЕ 

АТП-10708»  

(код ЄДРПОУ 05461131) 

ТДВ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП» 

(код ЄДРПОУ 39374520) 

білоруські перевізники 

ООО «ТрансЕвроБас», 

ПТУП «ТРАДИМУС» 

відкриття маршруту  

Херсон – Мінськ  
3 роки 

12 

ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН» 

(код ЄДРПОУ 41271160) 

ТОВ «АВТОТРАНС 

ПОДІЛЛЯ» 

(код ЄДРПОУ 35541301) 

ФОП ЗЕЛІНСЬКИЙ А. В. 

(код РНОКПП 2895520475) 

ФОП ДУДА В. В. 

(код РНОКПП 2973510873) 

польський перевізник  

LUX- 

REISEN Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Харків – Лодзь   
3 роки 

13 
ТОВ «РБУС» 

(код ЄДРПОУ 41906576) 

чеський перевізник 

REGABUS s.r.o. 

відкриття маршруту  

Рахів – Плзень  
3 роки 

14 
ФОП РОМАНЕНКО П. О. 

(код РНОКПП 3319801577) 

польський перевізник  

LEON POL  

TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Суми – Познань  
3 роки 

15 
ФОП ПАСЛАВСЬКИЙ Я. А. 

(код РНОКПП 1976802732) 

італійський перевізник  

«SEAF» S.A.S. 

відкриття маршруту  

Київ – Рим  
3 роки 

16 
ПП «-ІНТЕРТРАНС-» 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

болгарський перевізник  

Bolgar Auto Ltd 

відкриття маршруту  

Суми – Варна  
3 роки 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування відповідно до пунктів 1 – 4, 6 –16 таблиці 2. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Заступник 

голови Комісії 

головний спеціаліст відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних 

перевезень Департаменту стратегічного 

Дубас Роман 

Іванович 

«ЗА» 
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розвитку дорожнього ринку та 

автомобільних перевезень 

Мінінфраструктури 

Члени: Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 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 – 4, 6 –16 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

На голосування поставили питання:  

Про відхилення заяви ТОВ «ЕЛІТ БУС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41949976) 

щодо відкриття міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування відповідно до пункту 5 таблиці 2 на підставі абзацу десятого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, порушення перевізником 

законодавства про автомобільний транспорт протягом останнього року, 

зокрема, невиконання розкладу руху під час здійснення перевезень по 

маршруту Сєвєродонецьк – Варшава. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 
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 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту 

«Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно. 

Вирішили: 

Відхилити заяву ТОВ «ЕЛІТ БУС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41949976) щодо 

відкриття міжнародного автомобільного маршруту загального користування 

відповідно до пункту 5 таблиці 2 на підставі абзацу десятого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, порушення перевізником законодавства про 

автомобільний транспорт протягом останнього року, зокрема, невиконання 

розкладу руху під час здійснення перевезень по маршруту Сєвєродонецьк – 

Варшава. 

 

 

Голова Комісії:                                                           Г. А. ПОГОСЯН 

 

 

_____________ Р. І. ДУБАС ____________ Ю. В. ЛУЩАЙ 

_____________ О. Д. КЛИМПУШ ____________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

 

 


