


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 14.11.2019 р. № 797 

 

П Р О Т О К О Л  № 166 

 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) 

 

11.10.2019                                                                                                           м. Київ 

 

Присутні: 

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; 

- 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; 

- Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій 

роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій 

Володимирович; 

- головний технічний інспектор праці ЦК професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового господарства України – Хмарський 

Сергій Григорович. 

Відсутні: 

- заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень – начальник відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури – 

Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна; 

- радник Президента Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» – Главацький Петро В’ячеславович; 

- начальник відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту Мінінфраструктури – Корженівська Ірина 

Євгеніївна; 

- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 

транспорті – начальник відділу контролю на автомобільному транспорті 
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Укртрансбезпеки – Стрижак Микола Романович. 

Виступив: Дубас Роман Іванович, 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). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Питання 1 

Щодо достатньої кількості членів Комісії для проведення засідання 

Комісії. 

Питання 2 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії дозволів та 

внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування. 

Питання 3 

Розгляд матеріалів щодо закриття міжнародного автомобільного маршруту 

загального користування. 

Питання 4 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування. 

 

По першому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який зазначив, 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 повідомив, що така 

кількість є простою більшістю. 

Вирішили взяти інформацію до відома 
 

По другому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який оголосив заяви перевізників, звернення компетентних органів іноземних 

держав щодо продовження дії дозволів, закриття та внесення змін до 

міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та 

строки/терміни дії дозволів (таблиця 1). 

Таблиця 1 

п/н 

Звернення українських 

перевізників / 

компетентних органів 

іноземних держав 

Паритетні партнери Зміст поданих документів 

Строки / 

терміни дії 

дозволів 

1 2 3 4 5 

1 

Міністерство економіки 

та інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський 

перевізник 

S.A. "PAT-8" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Болград – Кахул 

в частині розкладу руху  

5 років 
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2 ФОП СИМЧЕРА М. І. 
(РНОКПП 2803522199) 

чеський перевізник 

VO-Trans s.r.o. 

внесення змін до 

маршруту Тячів – Прага в 

частині схеми маршруту 

25.12.2021 

3 ТЗОВ "ЗАЛ" 
(код ЄДРПОУ 38527721) 

польський перевізник  

IMPORT-EXPORT-

TRANSPORT 

Wojciech Rusak 

внесення змін до 

маршруту Луцьк – 

Варшава в частині 

перевізника, а саме, заміни 

польського перевізника 

IMPORT-EXPORT-

TRANSPORT Wojciech 

Rusak на AWTOTRANS 

Sp. z o. o. 

11.12.2021 
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Міністерство економіки 

та інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський 

перевізник 

I.I. "Jolnaci Alexandru" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Затока – 

Кишинів 

5 років 

5 
ФОП ГАЗІР- 

БАЗАН С. Д. 
(РНОКПП 2179211032) 

без паритету 

внесення змін до 

маршруту Приморське – 

Кишинів в частині схеми 

маршруту  

28.05.2022 
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ПАТ "ЛЬВІВСЬКЕ 

АТП-14630" 
(код ЄДРПОУ 03114744) 

польський перевізник   

Agnieszka Sieracka 

продовження дії дозволу 

по маршруту Львів – 

Люблін 

5 років 

7 
АТ "УЖГОРОДСЬКЕ 

АТП 12107" 
(код ЄДРПОУ 03114017) 

словацький 

перевізник 

SAD Presov, a. s. 

продовження дії дозволу 

по маршруту Ужгород – 

Прешов 

5 років 

8 
ФОП  

БАРАННІКОВ Р. О. 
(РНОКПП 2753103376) 

італійський 

перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVIZI srl 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Рівне – Парма в 

частині розкладу рух та 

схеми маршрути 

5 років 

9 ТОВ "ГАДЖИЕВ" 
(код ЄДРПОУ 37104353) 

білоруський 

перевізник  

КТУП "Минсктранс" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Херсон – 

Мінськ (09-20) в частині 

розкладу рух та схеми 

маршрути 

5 років 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування згідно таблиці 1. 

 

Голосували: 
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: головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень управління 

надання послуг на наземному транспорті 

Департаменту адміністративних послуг 

Укртрансбезпеки 

 

 

 

 

Гега Юрій Петрович 

 

 

 

 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

 

 

 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

 

 

 

 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських 

перевезень Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Український транспортний 

союз» 

 

 

 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

 

 

 

 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту 

«Укравтотранс» 

 

 

 

Лущай Юрій 

Володимирович 

 

 

 

 

«ЗА» 

 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

 

 

 

Хмарський Сергій 

Григорович 

 

 

 

 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Продовжити дію дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування згідно таблиці 1 та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 1 - 9). 

 

По третьому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який зазначив про наявність фактів, що свідчать про систематичне порушення 

українським перевізником ПП "КОЛІСНІЧЕНКО" (код ЄДРПОУ 36102093), 

який здійснює перевезення по маршруту Київ – Кельце спільно з польським 

паритетним партнером IDEAL TRAVEL, законодавства про автомобільний 

транспорт. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо закриття міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування на підставі абзацу четвертого пункту 5.1 глави 5 Порядку. 

 

Голосували: 
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: головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень управління 

надання послуг на наземному транспорті 

Департаменту адміністративних послуг 

Укртрансбезпеки 

Гега Юрій Петрович «ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських 

перевезень Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Український транспортний 

союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту 

«Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Закрити міжнародний автомобільний маршрут загального користування 

Київ – Кельце українському перевізнику ПП "КОЛІСНІЧЕНКО". 

 

По четвертому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа 

Івановича, який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 2). 

Таблиця 2 

п/н 

Звернення українських 

перевізників / 

компетентних органів 

іноземних держав 

Паритетні партнери Зміст поданих документів 

Строки / 

терміни дії 

дозволів 

1 2 3 4 5 

1 
ТОВ 

"ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 33222496) 

словацький 

перевізник 

EM Travel s.r.o. 

відкриття маршруту 

Мукачево – Кошице  
3 роки 

2 ТОВ "ЛІНІЇЇ ПОЛІССЯ" 
(код ЄДРПОУ 39745570) 

чеський перевізник 

Musil Tour spol. s.r.o. 

відкриття маршруту  

Суми – Плзень 
3 роки 

3 ТОВ "ЄВРО-ЛЮКС" 
(код ЄДРПОУ 32896070) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. "BESCHI 

TRANS" 

відкриття маршруту 

Запоріжжя – Каушани  
3 роки 
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4 

ФОП ОПИРУК П. В. 
(РНОКПП 2790521877) 
ТОВ "П-ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 38026177) 

польський 

перевізник  

P-Trans Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Познань 
3 роки 

5 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський 

перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Кривий Ріг (22-00) - 

Варшава (22-15) 

3 роки 

6 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський 

перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Кривий Ріг (08-30) - 

Варшава (07-15) 

3 роки 

7 ПП "ЯРТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 38303768) 

молдовський 

перевізник   

S.R.L. "TORPEDO" 

відкриття маршруту 

Хмельницький – Окниця 
3 роки 

8 ПП "ЯРТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 38303768) 

польський 

перевізник 

J.A.M. Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Поляниця (Буковель) – 

Люблін 

3 роки 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно таблиці 2. 

 

Голосували: 
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: головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень управління 

надання послуг на наземному транспорті 

Департаменту адміністративних послуг 

Укртрансбезпеки 

Гега Юрій Петрович «ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 начальник відділу пасажирських 

перевезень Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Український транспортний 

союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту 

«Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 
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 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додатки 10 - 17). 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

_______________ О. Д. КЛИМПУШ ____________ Ю. С. ДРОБОТ 

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ ____________ Ю. П. ГЕГА 

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ  

 

 


