


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 19 червня 2020 року № 364 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 179 

 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) 

 

 

20.05.2020                                                                                                           м. Київ 

 

Присутні: 

 

Голова Комісії: генеральний директор Директорату автомобільного та 

електричного міського транспорту Мінінфраструктури – Погосян Гамлет 

Ашотович; 

 

Члени Комісії:  
- 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;  

- старший державний інспектор відділу адміністрування Департаменту 

надання адміністративних послуг на наземному транспорті Державної служби 

України з безпеки на транспорті – Кравченко Павло Володимирович; 

- Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій 

роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій 

Володимирович. 

 

Відсутні: 

 

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:  
- начальник відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності 
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Юридичного департаменту Мінінфраструктури – Корженівська Ірина 

Євгеніївна; 

- головний технічний інспектор праці ЦК професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового господарства України – Хмарський 

Сергій Григорович. 

 

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).  

Крім того відмітив, що 7 травня 2020 року за № 302 зареєстровано наказ 

Мінінфраструктури «Про внесення змін до 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», яким 

оновлено склад згаданої комісії. 

У зв’язку з цим, відзначив, що на засіданні присутні 5 (п’ять) 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 є простою більшістю. 

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, 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» (зі змінами) 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» (зі змінами). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Питання 1 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії дозволів, 

закриття та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування. 
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Питання 2 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування. 
 

По першому питанню порядку денного слухали: Погосяна Гамлета 

Ашотович, який оголосив заяви перевізників, звернення компетентних органів 

іноземних держав щодо продовження дії дозволів 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 МОРОЗАН В. В. 

(код РНОКПП 2162316775) 

молдовський 

перевізник 

"BAZA DE 

TRANSPORT AUTO 

nr.14 or FLORESTI" 

внесення змін до маршруту  

Коблево – Бельци  
- 

2 
ТОВ "ЛІНІІЇ ПОЛІССЯ" 

(код ЄДРПОУ 39745570) 

польський перевізник  

Jacek Legenndziewich 

JORDAN Group 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Дніпро – Свіноуйсьце в 

частині схеми маршруту 

5 років 

3 
ТОВ "ЛІНІІЇ ПОЛІССЯ" 

(код ЄДРПОУ 39745570) 

білоруський перевізник 

Филиал АП № 3 ОАО 

"Гомельоблавтотранс" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Київ – Речица в частині схеми 

маршруту 

5 років 

4 
ТОВ "ЮНАС" 

(код ЄДРПОУ 19405596) 
без паритету 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Київ – Галац в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту 

- 

5 
ФОП МАЛОФЕЄВ А. М. 

(код РНОКПП 2888307270) 
без паритету 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Херсон – Сучава в частині 

розкладу руху та перевізника, 

а саме, доповнення 

румунським перевізником S. 

C. CRIELMI S.R.L. 

5 років 

6 
ТОВ "ЄВРОКЛУБ" 

(код ЄДРПОУ 30368828) 

угорський перевізник  

VOLANBUSZ Ztr 

австрійський 

перевізник 

Blaguss Reisen GmbH. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Київ – Відень 

- 

7 
ФОП ГИРИЛА М. Я. 

(код РНОКПП 2809105670) 

італійський перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVIZI s.r.l. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Вінниця – Больцано в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту  

5 років 
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8 

ПП "АВТОТРАНЗИТ" 

(код ЄДРПОУ 31303838) 

ПП 

"ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО" 

(код ЄДРПОУ 34374306) 

український перевізник 

ФОП БАКАЛ С. В. 

(код РНОКПП 

2502908593) 

російський перевізник 

ООО "БПП Рейс" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Київ – Бєлгород в частині 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту відправлення з 

Києва на Ужгород, пункту 

прибуття з Бєлгорода на 

Москву, розкладу руху та 

перевізника, а саме, заміни 

українського перевізника 

ФОП БАКАЛ С. В. (код 

РНОКПП 2502908593) на ПП 

"АВТОТРАНЗИТ" (код 

ЄДРПОУ 31303838) та ПП 

"ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО" 

(код ЄДРПОУ 34374306) та 

російського перевізника ООО 

"БПП Рейс" на ООО 

"Региональные Автобусные 

Маршруты" 

- 

9 
ТДВ "АТП 10706" 

(код ЄДРПОУ 05461119) 

білоруський перевізник 

ОАО "Брестский 

автобусный парк" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Ковель – Брест в частині 

розкладу руху  

5 років 

10 
ТДВ "АТП 10706" 

(код ЄДРПОУ 05461119) 

білоруський перевізник 

ОАО "Брестский 

автобусный парк" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Львів – Брест в частині 

розкладу руху  

5 років 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування відповідно до пунктів 2, 3, 

5, 7, 9 та 10 таблиці 1. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 
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 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Продовжити дію дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування згідно пунктів 2, 3, 5, 7, 9 та 10 таблиці 1 та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 – 6). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ФОП МОРОЗАН В. В. (код РНОКПП 2162316775), 

зазначеної у пункті 1 таблиці 1, на підставі абзаців другого та восьмого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву ФОП МОРОЗАН В. В. (код РНОКПП 2162316775), 

зазначеної у пункті 1 таблиці 1, на підставі абзаців другого та восьмого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ТОВ "ЮНАС" (код ЄДРПОУ 19405596), 

зазначеної у пункті 4 таблиці 1, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

Голосували: 



6 

Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву ТОВ "ЮНАС" (код ЄДРПОУ 19405596), зазначеної у 

пункті 4 таблиці 1, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 

3 Порядку. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ТОВ "ЄВРОКЛУБ" (код ЄДРПОУ 30368828), 

зазначеної у пункті 6 таблиці 1, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«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 "ЄВРОКЛУБ" (код ЄДРПОУ 30368828), зазначеної у 

пункті 6 таблиці 1, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 

3 Порядку. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяв ПП "АВТОТРАНЗИТ" (код ЄДРПОУ 31303838) та 

ПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО" (код ЄДРПОУ 34374306), зазначених у пункті 

8 таблиці 1, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських 

перевезень Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Український транспортний 

союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ПРОТИ» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту 

«Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ПРОТИ» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяви ПП "АВТОТРАНЗИТ" (код ЄДРПОУ 31303838) та  

ПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО" (код ЄДРПОУ 34374306), зазначені у пункті 8 

таблиці 1, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Погосяна Гамлета 

Ашотович, який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 2). 
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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 ГАВРИЛЮК В. З. 

(код РНОКПП 2758715536) 

ТОВ "ГРАНДЕС ТУР"  

(код ЄДРПОУ 40476198) 

іспанський перевізник 

Victor & David Viaje S.L. 

відкриття маршруту  

Київ – Севілья  
3 роки 

2 
ТОВ "ЕРФОЛГ-ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 43476887) 
без паритету 

відкриття маршруту  

Мукачево – Будапешт  
3 роки 

3 
ТОВ "ТРАНСЄВРОБУС" 

(код ЄДРПОУ 39507730) 

молдовський перевізник  

S.R.L. "PASCARI PAVEL-

TRANS" 

відкриття маршруту  

Тернопіль – Крива  
3 роки 

4 
ТОВ "ІКС БАС" 

(код ЄДРПОУ 36411412) 

польський перевізник 

ESKANA BUS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Бердянськ - 

Перемишль 

- 

5 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський перевізник 

"Transnadand Auto" S.R.L. 

відкриття маршруту  

Подільськ – Дубосари  
- 

6 
ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" 

(код ЄДРПОУ 25235879) 

польський перевізник 

EWE-TRANS sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Івано-Франківськ – 

Гданськ  

3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування відповідно до пунктів 1 – 3, 6 таблиці 2. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 
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Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

відповідно до пунктів 1 – 3, 6 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 8 – 11). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ТОВ "ІКС БАС" (код ЄДРПОУ 36411412), 

зазначеної у пункті 4 таблиці 2, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву ТОВ "ІКС БАС" (код ЄДРПОУ 36411412), зазначеної у 

пункті 4 таблиці 2, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 

3 Порядку. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення звернення Міністерство економіки та інфраструктури 

Республіки Молдова, зазначеного у пункті 5 таблиці 2, на підставі абзацу 

другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 
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Члени: начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» 

Дробот Юлія 

Сергіївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити звернення Міністерство економіки та інфраструктури 

Республіки Молдова, зазначене у пункті 4 таблиці 2, на підставі абзацу 

восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

 

 

Голова Комісії:                                                                     Г. А. ПОГОСЯН 

 

 

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

_______________ П. В. КРАВЧЕНКО __________ Ю. В. ЛУЩАЙ 

  

 


