


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 10.01.2020 р. № 3 

 

П Р О Т О К О Л  № 171 

 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) 

 

24.12.2019                                                                                                           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; 

- 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: 

- заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень – начальник відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури – 

Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна; 

- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- 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).  

Крім того відмітив, 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. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Питання 1 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії дозволів та 

внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування. 

Питання 2 

Розгляд матеріалів щодо закриття 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 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 
ФОП КОВАЛЬ В. М. 

(РНОКПП 2651708337) 

чеський перевізник  

D.M.D. - GROUP, 

spol.s.r.o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Львів - 

Ліберець в частині 

розкладу руху 

5 років 

2 
ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-

14631" 

польський перевізник 

PKS-Lodz Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Львів - Лодзь в 
16.10.2023 
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(код ЄДРПОУ 03114767) частині перевізника, а 

саме, заміни польського 

перевізника PKS-Lodz Sp. 

z o. o. на EWE-TRANS sp. 

z o. o. 

3 
ТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" 

(код ЄДРПОУ 35000030) 

російський перевізник 

ООО "Ной" 

внесення змін до 

маршруту Київ - 

Волгоград в частині 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту 

відправлення з Києва на 

Одесу, розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

російського перевізника 

ООО "Ной" на  

ООО "Тяга" 

27.07.2022 

4 

ТОВ 

"ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕ

РВІС" 

(код ЄДРПОУ 34981953) 

ТОВ "КОМФОРТ-АВТО-

СЕРВІС" 

(код ЄДРПОУ 43012323) 

польський перевізник  

Kaczynski BUS Sp z o.o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ - Познань 

в частині перевізника, а 

саме, доповнення 

українським паритетним 

партнером ТОВ 

"КОМФОРТ-АВТО-

СЕРВІС" 

(код ЄДРПОУ 43012323) 

5 років 

5 
ТОВ "СП ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 31694477) 

російський перевізник 

ИП Леоненко А. В. 

продовження дії дозволу 

по маршруту Київ - 

Вороніж  

5 років 

6 
ТОВ "ЕРАБУС" 

(код ЄДРПОУ 39430443) 

словацький перевізник 

Daniel Cupa - BUS 

TRANS 

закриття маршруту  

Рахів - Кошице  
- 

7 

ПП "АВТОЕКСПРЕС-

ДНІПРО" 

(код ЄДРПОУ 32286941) 

російський перевізник 

ООО "Кубанская 

Транспортная 

Компания" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Запоріжжя - 

Саратов  

5 років 

8 
ТДВ "ОРІОН-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 05465809) 

польський перевізник 

BETELGEIZE Sp. z o. o.  

внесення змін до 

маршруту Херсон - 

Гдиня в частині розкладу 

руху та схеми маршруту 

24.06.2021 

9 

ТДВ "ТРЕТІЙ АВТОБУСНИЙ 

ПАРК" 

(код ЄДРПОУ 03115034) 

російський перевізник  

ООО "Люкс-Авто" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Одеса - 

Москва  

5 років 

10 
ФОП МІРЧЕВ А. Г. 

(РНОКПП 2047914831) 

український перевізник 

ФОП  

СТЄПАНОВА В. Д. 

(РНОКПП 2155216283) 

без російського 

паритету 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Сєвєродонецьк - Тула в 

частині схеми маршруту, 

а саме, зміни пункту 

5 років 
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відправлення з 

Сєвєродонецька на 

Ізмаїл, пункту прибуття з 

Тули на Москву, 

розкладу руху, та 

перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника ФОП 

СТЄПАНОВА В. Д. 

(РНОКПП 2155216283) 

на ФОП МІРЧЕВ А. Г. 

(РНОКПП 2047914831) 

та доповнення 

російським перевізником 

ООО "Гарант Авто" 

11 
ФОП МІРЧЕВ А. Г. 

(РНОКПП 2047914831) 

польський перевізник 

FOX-TRANS LYS Sp. 

Komandatowa 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Скадовськ - 

Гдиня в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з 

Скадовська на Херсон та 

розкладу руху 

5 років 

12 
ФОП КИРИЛЮК В. М. 

(РНОКПП 2817303293) 

український перевізник 

ФОП  

ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 

(РНОКПП 2867919731) 

польський перевізник 

MEGA-TRANS Sp. z o. 

o.  

внесення змін до 

маршруту Київ - Лодзь в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника ФОП 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 

(РНОКПП 2867919731) 

на ФОП  

КИРИЛЮК В. М. 

(РНОКПП 2817303293) 

10.04.2020 

13 
ТДВ "ДЕНИСІВКА" 

(код ЄДРПОУ 05482417) 

румунський перевізник 

S.C. TARSIN COM 

S.R.L. 

продовження дії дозволу 

по маршруту Чернівці - 

Сучава  

5 років 

14 
ТОВ "ЮНАС" 

(код ЄДРПОУ 19405596) 

український перевізник 

ФОП  

ДАНИЛЕВИЧ С. О. 

(РНОКПП 3116310875) 

 

без російського 

паритету 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ - Тамбов 

в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з 

Києва на Запоріжжя, 

пункту прибуття з 

Тамбова на Краснодар, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни українського 

5 років 
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перевізника ФОП 

ДАНИЛЕВИЧ С. О. 

(РНОКПП 3116310875) 

на ТОВ "ЮНАС" (код 

ЄДРПОУ 19405596) та 

доповнення російським 

перевізником ООО 

"ТрансЕлегант-Тур" 

15 
ФОП КУЛІШЕНКО О. О. 

(РНОКПП 2590003848) 

російський перевізник 

ООО "Диспетчер" 

внесення змін до 

маршруту Суми - Курськ 

в частині розкладу руху 

та перевізника, а саме, 

заміни російського 

перевізника  

ООО "Диспетчер" на  

ИП Легенький М. Е. 

23.10.2022 

16 
ПП "-ІНТЕРТРАНС-" 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

російський перевізник 

ООО "Люкс-Авто" 

внесення змін до 

маршруту Херсон - 

Москва в частині 

розкладу рух та схеми 

маршруту 

11.06.2020 

17 

ФОП ВАЦАК С. В. 

(РНОКПП 2411703735) 

ФОП РЯБОКОНЬ О. І. 

(РНОКПП 2587815835) 

польський перевізник   

RB POLSKA Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Могилів-

Подільський - Варшава в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником ФОП 

РЯБОКОНЬ О. І. 

(РНОКПП 2587815835) 

12.05.2024 

18 

ФОП ПОЛЯНСЬКИЙ Е. Л. 

(РНОКПП 2601119233) 

ФОП ХАРИТОНОВА І. А. 

(РНОКПП 2420210306) 

ТОВ "МАГРЕН" 

(код ЄДРПОУ 41295789) 

польський перевізник   

AKKORD-PLUS 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Вінниця - 

Познань в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з 

Вінниці на Залізний 

Порт, пункту прибуття з 

Познані на Щецин, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення українськими 

перевізниками ФОП 

ХАРИТОНОВА І. А. 

(РНОКПП 2420210306) 

та ТОВ "МАГРЕН" 

(код ЄДРПОУ 41295789) 

та заміни польського 

перевізника AKKORD-

5 років 
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PLUS на LOGO-TRANS 

Sp. z o. o. 

19 

ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-

14631" 

(код ЄДРПОУ 03114767) 

німецький перевізник  

AS Karpaten&Krim 

Tours GmbH 

внесення змін до 

маршруту Херсон - Бонн 

в частині розкладу руху 

та схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту 

прибуття з Бонна на 

Оснабрюк 

06.06.2022 

20 

ПП "-ІНТЕРТРАНС-" 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

ПРАТ "МАРІУПОЛЬ-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 05419643) 

болгарський перевізник 

ЕООД "НИШИКЛИ 

ТРАВЕЛ" 

внесення змін до 

маршруту Маріуполь - 

Софія в частині 

перевізника, а саме, 

заміни болгарського 

перевізника ЕООД 

"НИШИКЛИ ТРАВЕЛ" 

на ЕООД "Болгар Ауто" 

26.12.2020 

21 

ТОВ "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "НЕП-ХХ1" 

(код ЄДРПОУ 32303076) 

російський перевізник  

ИП Леоненко О. В. 

внесення змін до 

маршруту Київ - Липецьк 

в частині схеми 

маршруту та перевізника, 

а саме, виключення 

російського паритетного 

партнера  

ЧП Леоненко О. В. 

04.02.2024 

22 
ПП "ФАВОРІТ" 

(код ЄДРПОУ 30259759) 

російський перевізник 

ООО "НикStar" 

внесення змін до 

маршруту Одеса - 

Волгоград в частині 

схеми маршруту, а саме, 

заміни пункту прибуття з 

Волгограда на 

П'ятигорськ, розкладу 

руху та перевізника, а 

саме, заміни російського 

перевізника  

ООО "НикStar" на  

ИП Куренной В. А. та  

ИП Лышнов И. А. 

12.06.2021 

23 
ФОП СУМЕЦЬ М. М. 

(РНОКПП 2144317591) 

російський перевізник 

ТОВ "Грайворонське 

ТП" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Харків - 

Рокитне  

5 років 

24 
ФОП ГЕЙ О. О. 

(РНОКПП 2645215695) 

болгарський перевізник 

ООД "Дорис" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Шепетівка - 

Бургас  

5 років 

25 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

S.A. "Baza de transport 

auto nr.14 Floresti" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Затока - 

Флорешти  

5 років 
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На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів, закриття 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» 

 радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«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» 

Рішення прийнято одноголосно 

Вирішили: 

Продовжити дію дозволів, закрити та внести зміни до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування згідно таблиці 1 та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 – 25). 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який зазначив про наявність фактів, що свідчать про систематичне порушення 

українськими перевізниками законодавства про автомобільний транспорт. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо закриття для українського перевізника ТОВ "АСКУКТРАНС"  

(код ЄДРПОУ 38194579) міжнародного автомобільного маршруту загального 
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користування Полтава – Суджа, який виконується спільно з російським 

паритетним партнером ООО Евсеев О. В., 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 

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» 

 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» 

 радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«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 

Полтава – Суджа українському перевізнику ТОВ "АСКУКТРАНС"  

(код ЄДРПОУ 38194579). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо закриття для українського перевізника ПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 36192021) міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування Ужгород – Липкани, який виконується спільно з українським 

перевізником ФОП КОЛОС В. А. (РНОКПП 2786712296) без молдовського 
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паритетного партнера, 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 

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» 

 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» 

 радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«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 

Ужгород – Липкани українському перевізнику ПП "НОВ-ТРАНС-АВТО"  

(код ЄДРПОУ 36192021). 

 

По третьому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування (таблиця 2). 

Таблиця 2 

1 
ТОВ "ЗАХІДНІ АВТОЛІНІЇ" 

(код ЄДРПОУ 38527721) 

польський перевізник  

AWTOTRANS Sp z o.o. 

відкриття маршруту 

Залізний Порт - Люблін  
3 роки 
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2 

ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-

14631" 

(код ЄДРПОУ 03114767) 

ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" 

(код ЄДРПОУ 25235879) 

польський перевізник 

EWE-TRANS sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Умань - Вроцлав  
3 роки 

3 

ТОВ "ІНВЕСТ-АВТОЛЮКС 

ЛТД" 

 (код ЄДРПОУ 33147152) 

ПП "ТВАД" 

(код ЄДРПОУ 24916896) 

польський перевізник 

GLOBAL TRANS 

TOUR Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Київ - Бидгощ  
3 роки 

4 

ПП "АВТОТРАНЗИТ" 

 (код ЄДРПОУ 31303838) 

ПП 

"ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО" 

(код ЄДРПОУ 34374306) 

польський перевізник  

EASTTRANS.PL-UA 

Sp. z o. o. 

чеський перевізник 

EASTTRANS s.r.o. 

відкриття маршруту 

Харків - Прага  
3 роки 

5 
ТОВ"АКВІТАНІЯ-ЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 36791100) 

польський перевізник 

BETELGEIZE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Запоріжжя - Колобжег  
3 роки 

6 
ФОП ЛОШАК С. М. 

(РНОКПП 3197624479) 

польський перевізник  

I TRAVEL BUS Sp z 

o.o. 

відкриття маршруту 

Вінниця - Гдиня  
3 роки 

7 
ТДВ "ОРІОН-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 05465809) 

німецький перевізник 

VeraMax GmbH 

відкриття маршруту 

Херсон - Трір  
3 роки 

8 
ПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 36192021) 

молдовський 

перевізник 

"PAT 9" S.R.L. 

відкриття маршруту 

Чернівці - Ларга  
3 роки 

9 

ТОВ 

"АВТОРОСТТЕХНОЛОДЖИ" 

(код ЄДРПОУ 38412345) 

ФОП НЄДЄВ Д. М. 

(РНОКПП 2760501152) 

румунський перевізник 

CONEX TRANS S.R.L. 

відкриття маршруту  

Київ - Тульча  
3 роки 

10 

ТДВ "НОВОВОЛИНСЬКЕ 

АТП-10708"  

(код ЄДРПОУ 05461131) 

ТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" 

(код ЄДРПОУ 39374520) 

польський перевізник  

FARA INTERPRISE 

Sp.z o.o. 

литовський перевізник 

UAB "Olego transportas" 

латвійський перевізник 

SIA JUVS 

відкриття маршруту 

Запоріжжя - Рига  
3 роки 

11 
ФОП ГЕРГІ Є. М. 

(РНОКПП 2586401876) 

молдовський 

перевізник 

S.R.L. "SARVALTEH 

AUTO" 

відкриття маршруту Нові 

Трояни - Кишинів  
3 роки 

12 

ТОВ "МІЖНАРОДНА 

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 

"ЗЕСЕН ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 41875517) 

польський перевізник 

EWE-TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Івано-Франківськ - 

Вроцлав  

3 роки 

13 
ТОВ "АВТО-БАС ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 42577148) 

польський перевізник 

LEON-BUS Sp. z o. o. 

чеський перевізник 

відкриття маршруту 

Чернігів - Плзень  
3 роки 
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ANDANAS TRANS 

s.r.o. 

14 
ФОП ЖУЛЕПА Р. В. 

(РНОКПП 3203722877) 

молдовський 

перевізник 

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

відкриття маршруту 

Вінниця - Ліпнік  
3 роки 

15 
ФОП ЖУЛЕПА Р. В. 

(РНОКПП 3203722877) 

польський перевізник 

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

відкриття маршруту 

Новодністровськ - 

Будзинь  

3 роки 

16 
ПП "-ІНТЕРТРАНС-"  

(код ЄДРПОУ 31191765) 

болгарський перевізник 

ЕООД "Болгар Ауто" 

відкриття маршруту  

Київ - Софія  
3 роки 

17 
ФОП ГЕЙ О. О. 

(РНОКПП 2645215695) 

болгарський перевізник 

ООД "БГ БУС" 

відкриття маршруту 

Нетішин - Бургас  
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» 

 радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«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» 

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 26 – 42). 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

 

_______________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ __________ Ю. С. ДРОБОТ 

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

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ __________І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

  

  

 

 


