


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури 

України 

18 жовтня 2019 року № 753 

 

П Р О Т О К О Л  № 163 

 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) 

 

11.09.2019                                                                                                           м. Київ 

Присутні: 

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. 

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; 

- 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; 

- головний технічний інспектор праці ЦК професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового господарства України – Хмарський 

Сергій Григорович. 

 

Відсутні: 

- 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; 
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- Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій 

роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій 

Володимирович; 

- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 

транспорті - начальник відділу контролю на автомобільному транспорті 

Укртрансбезпеки – Стрижак Микола Романович. 

 

Виступила: Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна, яка зазначила, 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 відкриття, закриття, 

внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на 

регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування. 

 

По першому питанню порядку денного слухали: Кубальську-Колтунович 

Світлану Сергіївну, яка зазначила, 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 повідомила, що така кількість є простою більшістю. 

 

 На голосування поставили питання: 

 Щодо можливості проведення засідання Комісії. 

Голосували: 
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 

«ЗА» 

Заступник 

голови Комісії 

 

головний спеціаліст відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних 

перевезень Департаменту стратегічного 

розвитку дорожнього ринку та 

Дубас Роман Іванович  «ЗА» 
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автомобільних перевезень 

Мінінфраструктури 

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» 

 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

 «ЗА» 

 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: провести засідання Комісії. 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Кубальську-Колтунович 

Світлану Сергіївну, яка озвучила заяви автомобільних перевізників щодо 

закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії 

дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах 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 
ПП "ЛИС-АВТО-

ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 35389266) 

без паритету 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Житомир – Москва в 

частині розкладу руху, 

схеми маршруту та 

перевізника, а саме, 

доповнення російським 

паритетним партнером 

ООО "Горизон-Тур" 

5 років 
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Продовження таблиці 1 

2 ФОП Лазаренко М. В. 
(код ЄДРПОУ 2816319015) 

російський 

перевізник 

ООО "БассисЛайн" 

внесення змін до 

маршруту Маріуполь – 

Москва в частині 

перевізника, а саме, 

виключення російського 

паритетного партнера 

ООО "БассисЛайн" 

04.08.2024 

3 
ТОВ "ВЕГА-

РАЙЗЕН" 
(код ЄДРПОУ 35000030) 

російський 

перевізник 

ООО"НОЙ" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ – Москва в 

частині схеми маршруту 

та перевізника, а саме, 

заміни російського 

перевізника ООО"НОЙ" 

на ООО "Славянский 

Экспресс" 

5 років 

4 ФОП Пивоваров О. О. 
(код ЄДРПОУ 2226710976) 

російський 

перевізник 

ООО "Климовское 

АТП" 

внесення змін до 

маршруту Київ – Клімово 

в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з 

Клімово на Москву, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни російського 

паритетного партнера 

ООО "Климовское АТП" 

на ООО «Интертранс» 

18.06.2022 

5 ФОП Мазуленко В. М. 
(код ЄДРПОУ 3116025898) 

російський 

перевізник 

ООО "Капларі Тур" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Вінниця – 

Москва 

5 років 

6 ПП "ЛЮКС-СМС" 
(код ЄДРПОУ 33285069) 

російський 

перевізник 

ООО "Бассис Лайн" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Одеса – Москва 

в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни російського 

паритетного партнера 

ООО "Бассис Лайн" на 

ООО "ТрансЕлегант-Тур" 

5 років 
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Продовження таблиці 1 

7 
ТОВ 

"АСКУКТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 38194579) 

російський 

перевізник 

ООО "БассисЛайн" 

внесення змін до 

маршруту Полтава – 

Суджа в частині схеми 

маршруту, розкладу руху 

та перевізника, а саме, 

заміни російського 

перевізника 

ООО "БассисЛайн" на 

ООО Евсеев О. В. 

04.09.2020 

8 

ТОВ 

"БАССИСЛАЙН" 
(код ЄДРПОУ 37699837) 

ФОП Черський І. К. 
(код ЄДРПОУ 2834307230) 

російський 

перевізник  

ООО "АВТО-

ТРАНС-КОМ" 

внесення змін до 

маршруту Вінниця – 

Москва в частині 

розкладу руху 

13.06.2024 

9 ТОВ "Авто-Ові" 
(код ЄДРПОУ 33204786) 

російський 

перевізник 

ИП Карпов В.В. 

внесення змін до 

маршруту Кременчук – 

Москва в частині схеми 

маршруту, а саме, заміни 

пункту відправлення з 

Кременчука на 

Кропивницький, та 

розкладу руху 

22.10.2022 

10 

ТОВ "ЕЛІТ БУС 

ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 41949976) 

ФОП Базілєвський В. О. 
(код ЄДРПОУ 2557308337) 

російський 

перевізник 

ООО «Горизон-Тур» 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Бахмут – 

Москва в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з 

Бахмута на Краматорськ, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника 

ФОП Базілєвський В. О. 

на ТОВ "ЕЛІТ БУС 

ТРАНС" та російського 

перевізника 

ООО «Горизон-Тур» на 

ОАО "Євротревел" 

5 років 
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Продовження таблиці 1 

11 ТДВ "ОРІОН АВТО" 
(код ЄДРПОУ 05465809) 

російський 

перевізник 

ООО "БассисЛайн" 

внесення змін до 

маршруту Миколаїв – 

Москва в частині зміни 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, заміни 

російського паритетного 

партнера ООО 

"БассисЛайн" на ТОВ 

"Регіональні автобусні 

маршрути" 

24.06.2023 

12 ПП "КОЛІСНІЧЕНКО" 
(код ЄДРПОУ 36102093) 

без паритету 

продовження дії дозволу 

по маршруту  

Хмільник – Москва 

5 років 

13 
ТОВ "АЛЬФА 

ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 32963251) 

російський 

перевізник  

ООО «Стилет» 

продовження дії дозволу 

по маршруту Запоріжжя – 

Ростов на Дону 

5 років 

14 

ПП "АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ" 
(код ЄДРПОУ 33164230) 

ТОВ 

"АВТОКОМБІНАТ-1" 
(код ЄДРПОУ 40865141) 

російський 

перевізник 

ООО "Автобусная 

Компания 

"Столичная" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Сєверодонецьк 

– Москва в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з 

Сєверодонецька на Івано-

Франківськ, пункту 

прибуття з Москви на 

Санкт Петербург, 

розкладу руху, та 

перевізника, а саме, заміни 

українського перевізника 

ПП "Автолайн Компані" 

на ТОВ "Автокомбінат-1" 

та російського перевізника 

ООО "Автобусная 

Компания "Столичная" на 

ОАО "Євротревел" 

5 років 

15 ФОП Ліхошерст С. І. 
(код ЄДРПОУ 3009206254) 

російський 

перевізник 

ИП Легенький М. Є. 

внесення змін до 

маршруту Маріуполь – 

Москва в частині розкладу 

руху 

12.06.2021 

16 
ТОВ "БУКОВИНА-

ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 33001797) 

без паритету 

продовження дії дозволу 

по маршруту Бахмут - 

Краснодар 

5 років 
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Продовження таблиці 1 

17 
ТОВ "БУКОВИНА-

ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 33001797) 

без паритету 

продовження дії дозволу 

по маршруту Бахмут - 

Санкт-Петербург 

5 років 

По пунктах 1 – 5, 7 – 15 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували 

одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти позитивне рішення щодо зазначених заяв перевізників 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 - 14). 

 

По пунктах 6, 16 - 17 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували 

одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяви перевізників ПП «ЛЮКС-СМС» про 

продовження дії дозволу та внесенню змін по міжнародному автобусному 

маршруту Одеса – Москва та ТОВ «БУКОВИНА-ТРАНС» про продовження дії 

дозволів на міжнародних автобусних маршрутах Бахмут – Красанодар та 

Бахмут – Санкт-Петербург на підставі абзацу другого підпункту 3.4.8 пункту 

3.4 глави 3 Порядку. 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

_______________ О. Д. КЛИМПУШ __________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

_______________ Р. І. ДУБАС __________ Ю. П. ГЕГА  

 __________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ 

 


