


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 29.04.2020 № 248 

 

П Р О Т О К О Л  № 176 

 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) 

 

03.04.2020                                                                                                           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:  
- 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; 

- 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: 

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; 

Члени Комісії:  
- головний спеціаліст відділу організації пасажирських перевезень 

управління надання послуг на наземному транспорті Департаменту 

адміністративних послуг Укртрансбезпеки – Гега Юрій Петрович; 
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- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 

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).  

Крім того відмітив, 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. 

Водночас, Дубас Роман Іванович інформував про необхідність дотримання 

автомобільними перевізниками вимог законодавства в частині запобігання 

поширення в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема, 

підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

13 березня 2020 року, введеного в дію Указом Президента України  

від 13 березня 2020 року № 87, постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2020 року № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через 

державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного 

сполучення». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Питання 1 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії дозволів, 

закриття 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: 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). 
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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 
ФОП КИРИЛЮК В. М. 

(РНОКПП 2817303293) 

польський перевізник 

MEGA-TRANS Sp. z 

o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Київ – Лодзь в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту  

5 років 

2 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

S.R.L. "Galiz-SV" 

продовження дії дозволу по 

маршруту  

Авангард (06-05) – Кишинів 

(11-40)  

5 років 

3 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

S.R.L. "Galiz-SV" 

продовження дії дозволу по 

маршруту  

Авангард (08-30) – Кишинів 

(14-05)  

5 років 

4 
ТДВ "АТП 10706" 

(код ЄДРПОУ 05461119) 

білоруський 

перевізник Филиал 

"Автомобильный парк 

№ 16 г. Кобрина" 

ОАО 

"Брестоблавтотранс" 

внесення змін до маршруту  

Львів – Кобрин в частині 

розкладу руху 

04.09.2022 

5 
ТОВ "ОДРІ" 

(код ЄДРПОУ 31659165) 

німецький перевізник 

Kaufmann GmbH 

продовження дії дозволу по 

маршруту Херсон – Кобленц  
5 років 

6 
ТОВ "ОДРІ" 

(код ЄДРПОУ 31659165) 

німецький перевізник 

Kaufmann GmbH 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Дніпро – Кобленц в частині 

розкладу руху 

5 років 

7 

ПП ФІРМА "ІКАРУС-

АВТО" 

(код ЄДРПОУ 30884131) 

російський перевізник 

ИП Дробышев В.В. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Харків – Вороніж в частині 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту відправлення з 

Харкова на Сєвєродонецьк, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

виключення російського 

перевізника  

ИП Дробышев В.В. 

5 років 

8 
ПП "МОДУЛЬТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 37581173) 

польський перевізник 

MODULTRANS Sp. z 

o. o. 

внесення змін до маршруту  

Кам'янець-Подільський – 

Бидгощ в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з Бидгоща 

на Пілу, та розкладу руху 

30.05.2021 

9 
ТОВ "АВТОЕКСПРЕС" 

(код ЄДРПОУ 32284389) 

польський перевізник 

GLOBAL TRANS 

внесення змін до маршруту  

Чернігів – Познань, в 
04.08.2022 
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TOUR Sp. z o. o. частині розкладу руху 

10 
ТОВ "БАС-ЛАЙНС" 

(код ЄДРПОУ 41251170) 

німецький перевізник 

BUS-LINES Gmbh 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Кропивницький – Ульм в 

частині схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту прибуття 

з Ульма на Франкфурт на 

Майні, та розкладу руху 

5 років 

11 
ТОВ "БЕНС ЕКСПРЕС" 

(код ЄДРПОУ 33741502) 

німецький перевізник  

Benz GmbH 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Одеса – Швайнфурт в 

частині перевізника, а саме, 

заміни німецького 

перевізника Benz GmbH на 

Schmidt Safetytour GmbH 

5 років 

12 
ФОП ГЕРГІ Є. М. 

(РНОКПП 2586401876) 

молдовський 

перевізник 

S.R.L. "TRAVEL-

TUR" 

закриття маршруту 

Авангард – Кахул  
- 

13 
ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 

(код РНОКПП 2867919731) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS 

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Кам'янець-Подільський – 

Щецин в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з Щецина 

на Слупськ, та розкладу 

руху 

5 років 

14 

ТОВ "АНДАНАС ТРАНС 

ЮА" 

(код ЄДРПОУ 42093815) 

ФОП ЯЦІВ В. В. 

(код РНОКПП 3035721336) 

чеські перевізники 

Tourbus, a.s., 

ANDANAS-TRANS 

s.r.o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Калуш – Прага в частині 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

ФОП ЯЦІВ В. В. 

5 років 

15 
ФОП  МИХАЛУСЬ Л. А. 

(код РНОКПП 2258304194) 

польський перевізник 

VICA TRANS Sp. z o. 

o. 

внесення змін до маршруту  

Луцьк – Пулави в частині 

розкладу руху 

08.10.2022 

16 

ФОП  

БАЛЬНИЦЬКИЙ В. С. 

(код РНОКПП 1729907571) 

чеський перевізник 

NIKOLO s.r.o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Заліщики – Кралупи в 

частині розкладу руху 

5 років 

17 
ПП "КОРСАР" 

(код ЄДРПОУ 22754395) 

молдовський 

перевізник 

"DAC-TRANS-

SERVICE" S.R.L. 

внесення змін до маршруту  

Лазурне – Страшени в 

частині розкладу руху 

10.02.2025 

18 
ФОП КОЛОС В. А. 

(код РНОКПП 2786712296) 
без паритету 

внесення змін до маршруту  

Чернівці – Окниця в частині 

схеми маршруту, а саме, 

18.06.2022 
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зміни пункту відправлення з 

Чернівців на Трускавець, та 

розкладу руху 

19 
ФОП НЕМЕШ І. Ф. 

(код РНОКПП 2107803457) 

польський перевізник 

I TRAVEL BUS Sp. z 

o. o. 

внесення змін до маршруту  

Київ – Перемишль в частині 

розкладу руху 

20.11.2022 

20 
ТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" 

(код ЄДРПОУ 35000030) 

білоруський 

перевізник 

Филиал АП №2 ОАО 

"Гомельоблавтотранс" 

внесення змін до маршруту  

Київ – Мозир в частині 

схеми маршруту та розкладу 

руху 

25.03.2023 

21 

ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(код РНОКПП 2796607557) 

ФОП  

ЧАЙКІВСЬКИЙ Б. Ю. 

(код РНОКПП 2453801732) 

ТОВ "МВ-ТРАНСБУС" 

(код ЄДРПОУ 42692723) 

ФОП ЛЕХМАН А. І. 

(код РНОКПП 2874021171) 

ТОВ "М.А. ТРАНСГРУП" 

(код ЄДРПОУ 43436137) 

ФОП БІЛОВУС В. Б. 

(код РНОКПП 3145502876) 

український 

перевізник 

ФОП  

КОПАНСЬКИЙ І. І. 

(код РНОКПП 

2998220052) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Скадовськ – Познань в 

частині перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника  

ФОП КОПАНСЬКИЙ І. І. на 

ФОП ЛЕХМАН А. І. та ТОВ 

"М.А. ТРАНСГРУП" 

5 років 

22 
ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(код РНОКПП 2796607557) 

український 

перевізник 

ТОВ "ТЕРНВОЯЖ" 

(код ЄДРПОУ 

33271606) 

польські перевізники 

IDEAL TRAVEL, 

PHENIX Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Вінниця – Колобжег в 

частині перевізника, а саме,  

виключення українського 

перевізника  

ТОВ "ТЕРНВОЯЖ" та 

польського перевізника 

IDEAL TRAVEL 

5 років 

23 
ФОП КОВАЛЬОВ В. В. 

(код РНОКПП 2187711895) 

польський перевізник 

K. V. Group Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту  

Могилів-Подільський – 

Познань в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з Познані 

на Варшаву, та розкладу 

руху 

04.09.2022 

24 
ТОВ "АВТОТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 32284373) 

російський перевізник  

ИП Кулик В. В. 

внесення змін до маршруту 

Вінниця – Москва в частині 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту відправлення з 

Вінниці на с. Гора (МА 

"Бориспіль"), та розкладу 

руху 

08.04.2024 

25 

ТОВ "ЧОРТКІВСЬКЕ АТП 

16142" 

(код ЄДРПОУ 03118877) 

словацький 

перевізник 

"A.E.B." s.r.o. 

внесення змін до маршруту 

Київ – Кошице в частині 

розкладу руху 

14.05.2022 
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На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування відповідно до пунктів 1 – 25 

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: - радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«ЗА» 

 - начальник відділу пасажирських 

перевезень Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Український транспортний 

союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«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» 

 - 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, закрити та внести зміни до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування згідно пунктів 1 – 25 

таблиці 1 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додатки 1 – 24). 

 

По другому 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 
ПП "МОДУЛЬТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 37581173) 

польський перевізник 

MODULTRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Верховина – Піла  
3 роки 
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2 
ПП "МОДУЛЬТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 37581173) 

польський перевізник 

MODULTRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Верховина – Вроцлав   
3 роки 

3 

ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 

(код РНОКПП 2867919731) 

ТОВ "ЛЕОН ПОЛ ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 42551837) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту 

Полтава – Слупськ  
3 роки 

4 
ФОП РОМАНЕНКО П. О. 

(код РНОКПП 3319801577) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту 

Суми – Вроцлав  
3 роки 

5 
ФОП БАЛЬНИЦЬКИЙ В. С. 

(код РНОКПП 1729907571) 

чеський перевізник 

NIKOLO s.r.o. 

відкриття маршруту 

Товсте – Плзень  
3 роки 

6 

ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 

(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Маріуполь – Устка  
3 роки 

7 
ТОВ "МАЙАВТОТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 41528498) 

польський перевізник 

KRESY TUR Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Київ – Хелм  
3 роки 

8 
ТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" 

(код ЄДРПОУ 35000030) 

білоруський перевізник 

Филиал АП №2 ОАО 

"Гомельоблавтотранс" 

відкриття маршруту 

Київ – Мозир  
3 роки 

9 
ФОП КОЛЯДА О. Г. 

(код РНОКПП 2801117750) 

польський перевізник  

SPOLDZIELNIA 

SOCJALNA JAN TRANS 

відкриття маршруту 

Трускавець – Хелм  
3 роки 

10 

ФОП МАЛОФЕЄВ А. М. 

(код РНОКПП 2888307270) 

ТОВ "ІМІ-ТРЕВЕЛ" 

(код ЄДРПОУ 39308636) 

молдовський перевізник 

"TUDOR&GABRIEL" 

S.R.L. 

відкриття маршруту 

Ужгород – Липкани   
3 роки 

11 
ФОП МАЛОФЕЄВ А. М. 

(код РНОКПП 2888307270) 

молдовський перевізник 

"TUDOR&GABRIEL" 

S.R.L. 

відкриття маршруту 

Каланчак – Липкани  
3 роки 

12 

ФОП НЄДЄВ Д. М. 

(РНОКПП 2760501152) 

ФОП ЛУЦІВ Р. Р. 

(РНОКПП 2925008351) 

румунський перевізник 

CONEX TRANS S.R.L. 

литовський перевізник 

UAB "Uzribis" 

відкриття маршруту 

Рені – Вільнюс  
3 роки 

13 
ФОП КУРОВСЬКИЙ О. П. 

(код РНОКПП 2703714136) 

вірменський перевізник   

ООО "Лайм Тур" 

відкриття маршруту 

Одеса – Єреван  
3 роки 
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14 
ТОВ "ГАДЖИЕВ" 

(код ЄДРПОУ 37104353) 

білоруський перевізник  

КТУП "Минсктранс" 

молдовські перевізники 

PROSPER TRANS S.R.L., 

ARIPARTEX S.R.L. 

відкриття маршруту 

Мінськ – Житомир - 

Кишинів 

3 роки 

15 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 

(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський перевізник  

ECOLINES POLSKA Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту 

Київ – Гдиня  
3 роки 

16 
ТОВ "ТРАНСЄВРОБУС" 

(код ЄДРПОУ 39507730) 

молдовський перевізник  

S.R.L. "PASCARI PAVEL-

TRANS" 

відкриття маршруту 

Чернівці – Кишинів  
3 роки 

17 

ТОВ "ЧОРТКІВСЬКЕ АТП 

16142" 

(код ЄДРПОУ 03118877) 

польський перевізник 

KRESY TUR Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Чортків – Жешув  
3 роки 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування відповідно до 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: - радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«ЗА» 

 - начальник відділу пасажирських 

перевезень Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Український транспортний 

союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«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» 

 - головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 
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Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додатки 25 – 41). 

 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                                 Р. І. ДУБАС 

 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА __________ Ю. С. ДРОБОТ 

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ __________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ 

_______________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ  

  

 


