


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 14.11.2019 р. № 799 

 

П Р О Т О К О Л  № 168 

 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) 

 

31.10.2019                                                                                                           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; 

- 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; 

- 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; 

- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 
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транспорті – начальник відділу контролю на автомобільному транспорті 

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 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 7 (сім) 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 ТОВ "ДІАСКУРІЯ" 
(код ЄДРПОУ 19247737) 

грецький 

перевізник 

Esperia Travel 

внесення змін до 

маршруту Київ - 

Афіни в частині 

перевізника, а саме, 

07.12.2021 
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заміни грецького 

перевізника Esperia 

Travel на "VALIKIDI 

TOURS" 

2 ТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" 
(код ЄДРПОУ 39374520) 

білоруський 

перевізник  

ОАО "Брестский 

автобусный 

парк" 

продовження дії 

дозволу та внесення 

змін до маршруту 

Ковель - Брест в 

частині розкладу руху 

5 років 

3 ФОП ПОТИНГЕ Г. С. 
(РНОКПП 2607923115) 

без паритету 

продовження дії 

дозволу та внесення 

змін до маршруту 

Запоріжжя - Штефан 

Воде в частині 

розкладу руху 

5 років 

4 

ТОВ 

"ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС" 

(код ЄДРПОУ 34981953), 

ТОВ "КОМФОРТ-АВТО-СЕРВІС" 
(код ЄДРПОУ 43012323) 

польський 

перевізник  

Kaczynski BUS 

Sp z o.o. 

внесення змін до 

маршруту Київ - 

Болєславєць в частині 

перевізника, а саме, 

доповнення 

українським 

перевізником  

ТОВ "КОМФОРТ-

АВТО-СЕРВІС" 

28.01.2021 

5 ФОП СТЕЦИК Т. В. 
(РНОКПП 2796607557) 

польський 

перевізник 

IDEAL TRAVEL 

внесення змін до 

маршруту Херсон - 

Щецин в частині 

схеми маршруту 

03.07.2022 

6 
Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки Молдова 

молдовський 

перевізник 

I.I. "Jolnaci 

Alexandru" 

продовження дії 

дозволу по маршруту 

Сергіївка - Кишинів 

5 років 

7 ПКП "ДЕНИСІВКА-АВТО" 
(код ЄДРПОУ 33001949) 

румунський 

перевізник 

CRIELMI s.r.l. 

внесення змін до 

маршруту Київ - 

Сучава в частині 

розкладу руху та 

схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту 

відправлення з Києва 

на с. Гора (АП 

«Бориспіль») 

05.06.2022 

8 ФОП МАЛОФЕЄВ А. М. 
(РНОКПП 2888307270) 

без паритету 

внесення змін до 

маршруту Каланчак - 

Липкани в частині 

розкладу руху  

19.06.2022 
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ПП "ІВАНКІВ-АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 33130285), 

ПП "ТВАД" 
(код ЄДРПОУ 24916896) 

польський 

перевізник 

P-TRANS Sp. z o. 

o., 

чеські 

перевізники 

SVD Trans s.r.o., 

Vilartrans s.r.o. 

продовження дії 

дозволу та внесення 

змін до маршруту 

Черкаси - Плзень в 

частині розкладу руху 

та перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника ПП 

"Іванків-Автолюкс" на 

ПП "ТВАД" та 

виключення чеського 

перевізника SVD Trans 

s.r.o. 

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» 

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 регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«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» 
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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 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 

ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(РНОКПП 2796607557), 

ТОВ "ФОРТУНА 

РЕЙЗЕН" 
(код ЄДРПОУ 42353411) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL, 

чеський перевізник 

Majaagency s.r.o. 

відкриття маршруту 

Запоріжжя - Хеб  
3 роки 

2 

ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 
(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Сєвєродонецьк - Щецин  
3 роки 

3 

ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-

14631" 

(код ЄДРПОУ 03114767),  

ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" 
(код ЄДРПОУ 25235879) 

німецький перевізник 

AS Karpaten&Krim 

Tours GmbH 

відкриття маршруту  

Херсон - Кельн  
3 роки 

4 ТОВ "АСКУКТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 38194579) 

польський перевізник 

"Partner tour" Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Полтава - Катовіце  
3 роки 

5 ПП "ТЕРНВОЯЖ" 
(код ЄДРПОУ 33271606) 

польський перевізник 

FORTUNA TOUR 

відкриття маршруту  

Херсон - Кошалін  
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 Київ - 

Зелена Гура  
3 роки 

7 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Київ - 

Зелена Гура  
3 роки 

8 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

польський перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Херсон - Варшава  
3 роки 
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ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

9 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ 

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Ізмаїл - 

Варшава  
3 роки 

10 ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 
(РНОКПП 2867919731) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту  

Полтава - Лодзь  
3 роки 

11 ПП "КОЛІСНІЧЕНКО" 
(код ЄДРПОУ 36102093) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

відкриття маршруту Київ - 

Кельце  
3 роки 

12 ФОП ЖУЛЕПА Р. В. 
(РНОКПП 3203722877) 

молдовський перевізник   

S.R.L. "B.M.N. TRANS" 

відкриття маршруту 

Чернігів - Окниця  
 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно пунктів 1 – 11 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 регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«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 пунктів 1 – 11 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додатки 10 - 20). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви про відкриття міжнародного автомобільного 

маршруту загального користування згідно пункту 12 таблиці 2 на підставі 

абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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 регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«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» 
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Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву про відкриття міжнародного автомобільного маршруту 

загального користування згідно пункту 12 таблиці 2 на підставі абзацу п’ятого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

 

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

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ __________ Ю. П. ГЕГА 

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ __________І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

 


