


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

13 лютого 2020 року № 61 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 173 

 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) 

 

 

 

31.01.2020                                                                                                           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:  
- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- 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 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 – 
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Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна; 

Члени Комісії:  
- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 

транспорті – начальник відділу контролю на автомобільному транспорті 

Укртрансбезпеки – Стрижак Микола Романович; 

- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот Юлія 

Сергіївна. 

 

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 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 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 ЧЕРКЕЗ І.М. 
(код РНОКПП 2565509695) 

польський перевізник  

GLOBAL TRANS 

TOUR Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Бердянськ – 

Щецин в частині 

перевізника, а саме, 

19.11.2022 
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заміни польського 

паритетного партнера 

GLOBAL TRANS TOUR 

Sp. z o. o. на Tomasz 

Porebny 

2 ТОВ "ТРАНСТЕМПО" 
(код ЄДРПОУ 32531086) 

литовські перевізники  

UAB "KAUTRA", 

UAB "Tolimojo 

keleivinio transporto 

kompanija" 

внесення змін до 

маршруту Київ – Вільнюс 

в частині схеми 

маршруту та розкладу 

руху 

16.01.2021 

3 ФОП ОСТАПЧУК О. І. 
(код РНОКПП 2393815957) 

польський перевізник  

"AGAT" B.U.H. 

чеський перевізник 

NIKOLO s.r.o. 

внесення змін до 

маршруту Заліщики - 

Плзень в частині 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

виключення польського 

паритетного партнера 

06.08.2021 
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ТДВ "ОРІОН-АВТО" 
(код ЄДРПОУ 05465809) 
ТОВ "САНСАН" 

(код ЄДРПОУ 42462297) 

литовський перевізник  

UAB "Transmiras" Ltd. 

білоруський перевізник 

ООО "Максималь Тур" 

внесення змін до 

маршруту Херсон – 

Клайпеда в частині 

розкладу руху 

04.07.2022 

5 ФОП СМІЛЬСЬКИЙ М. М. 
(код РНОКПП 2756211010) 

польський перевізник   

BUS EXPRESS PL Sp. z 

o. o. 

продовження дії дозволу 

по маршруту Херсон – 

Щецин  

5 років 

6 ПП "МІДАС" 
(код ЄДРПОУ 23788893) 

російський перевізник 

ООО "СКСавто" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Бердянськ – 

Санкт-Петербург в 

частині розкладу руху 

5 років 

7 

ФОП ОПИРУК П. В. 
(код РНОКПП 2790521877) 

ФОП СТРИБКО В. М. 
(код РНОКПП 2745816610) 

без паритету 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Косів – 

Москва в частині 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення російським 

паритетним партнером 

ИП Стрыбко П. М. 

5 років 
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ПКП "ДЕНИСІВКА-АВТО" 
(код ЄДРПОУ 33001949) 
ФОП ОНЧУЛ В. І. 

(код РНОКПП 2303202335) 

румунський перевізник 

S.C. CRIELMI S.R.L. 

внесення змін до 

маршруту Запоріжжя – 

Сучава в частині 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

паритетним партнером 

ФОП ОНЧУЛ В. І.  
(код РНОКПП 2303202335) 

05.03.2021 

 

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» 

 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» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«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 
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маршрутів загального користування згідно таблиці 1 та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 1 – 8). 

 

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 
ТОВ "КСТ ЕКСПРЕС" 

(код ЄДРПОУ 43140745) 

білоруський 

перевізник   

ОДО "ЮВКом" 

відкриття маршруту 

Одеса – Брест  
3 роки 

2 ФОП ШЕРСТЮК С. П. 
(код РНОКПП 2712710875) 

польський 

перевізник   

FlixBus Polska Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту  

Київ – Щецин  
3 роки 

3 ФОП ШЕРСТЮК С. П. 
(код РНОКПП 2712710875) 

польський 

перевізник   

FlixBus Polska Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту 

Харків – Варшава  
3 роки 

4 

ПП 

"КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" 
(код ЄДРПОУ 33809790) 
ТОВ "АВТО-ОВІ" 
(код ЄДРПОУ 33204786) 

польський 

перевізник   

S-Group Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Кременчук – Щецин  
3 роки 

5 ТОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 33572521) 

італійський 

перевізник   

Autoservizi 

RICCITELLI S.R.L. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Неаполь  
3 роки 

6 ПП "АВТО-ЕКСПЕРТ" 
(код ЄДРПОУ 36122984) 

молдовський 

перевізник   

"B.M.N. TRANS" 

S.R.L. 

відкриття маршруту 

Хмельницький – 

Ліпнік  

3 роки 
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7 ФОП ГОРОХ І. П. 
(код РНОКПП 2821816174) 

молдовський 

перевізник   

"B.M.N. TRANS" 

S.R.L. 

відкриття маршруту 

Рівне – Окниця  
3 роки 

8 
ПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

ЕКСПРЕС" 
(код ЄДРПОУ 35901313) 

польський 

перевізник  

Janosik Sp z o.o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Познань 
3 роки 

9 ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" 
(код ЄДРПОУ 37016985) 

польський 

перевізник  

LUX-REISEN BIS 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Херсон – Свебодзін  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно пунктів 1, 4 – 9 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» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 
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 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 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно пунктів 2, 3 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 

«УТРИМАВСЯ» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина  

Євгеніївна 

«ЗА» 

 Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

Климпуш  

Орест  

Дмитрович 

«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  
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Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно пунктів 1 – 9 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додатки 9 – 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

 

_______________І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА __________ О. Д. КЛИМПУШ 

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

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ __________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ 

  

 


