


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 14.11.2019 р. № 796 

 

П Р О Т О К О Л  № 165 

 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) 

 

 

27.09.2019                                                                                                           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:  
- радник Президента Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Український транспортний союз» – Главацький Петро В’ячеславович; 

- 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; 

- 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; 

- головний спеціаліст відділу організації пасажирських перевезень 

управління надання послуг на наземному транспорті Департаменту 

адміністративних послуг Укртрансбезпеки – Гега Юрій Петрович; 

- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 
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громадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот Юлія 

Сергіївна; 

- 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). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Питання 1 

Щодо достатньої кількості членів Комісії для проведення засідання 

Комісії. 

 

Питання 2 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії дозволів та 

внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування. 

 

Питання 3 

Розгляд матеріалів щодо закриття міжнародних автомобільних маршрутів 

загального користування. 

 

Питання 4 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування. 

 

По першому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який зазначив, 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. 

Вирішили взяти інформацію до відома 
 

По другому 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 Базілєвський В. О. 
(код ЄДРПОУ 2557308337) 

молдовський перевізник 

S.R.L. "ORIZONTUL" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Одеса (09-00) – 

Кишинів (15-07)  

5 років 

2 

Міністерство 

економіки та 

інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський перевізник 

S.R.L. "ORIZONTUL" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Одеса (10-00) – 

Кишинів (16-07)  

5 років 

3 

Міністерство 

економіки та 

інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський перевізник 

S.R.L. "ORIZONTUL" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Южне (13-50) – 

Кишинів (20-25)  

5 років 

4 

Міністерство 

економіки та 

інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський перевізник 

S.R.L. "ORIZONTUL" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Южне (15-30) – 

Кишинів (21-10)  

5 років 

5 
АТ "Ужгородське 

АТП-12107" 
(код ЄДРПОУ 03114017) 

словацькі перевізники 

eurobus, a.s., 

eurobus sk,s.r.o. 

закриття маршруту  

Ужгород – Прешов  
 

6 
АТ "Ужгородське 

АТП-12107" 
(код ЄДРПОУ 03114017) 

словацький перевізник 

eurobus, a.s. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Ужгород – Кошице в частині 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення словацьким 

перевізником  

eurobus sk,s.r.o. 

5 років 

7 

ФОП Борейчук М. І., 
(код ЄДРПОУ 2360803036) 

ФОП Калуженов В. В. 
(код ЄДРПОУ 2288012353) 

латвійський перевізник 

SIA "VISSA", 

польський перевізник 

East West Help Desk Sp. 

z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Харків – Рига в частині 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

ФОП Борейчук М. І. та 

литовським перевізником 

UAB "DOMINAS" 

14.03.2022 

8 ТОВ "ЮНАС" 
(код ЄДРПОУ 19405596) 

польський перевізник  

AGAT RTANSPORT Sp. 

z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Запоріжжя – Вроцлав в 

частині розкладу руху 

5 років 

9 

Міністерство 

економіки та 

інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський перевізник 

S.R.L. "DAC-TRANS-

SERVICE" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Одеса – Кишинів  
5 років 
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Продовження таблиці 1 

10 
ТОВ "Львівське АТП-

14630" 
(код ЄДРПОУ 03114744) 

польський перевізник 

"MADELTRANS" Jerzy 

Madel 

продовження дії дозволу по 

маршруту Київ – Вроцлав  
5 років 

11 

ПП "НОВ-ТРАНС-

АВТО",  
(код ЄДРПОУ 36192021) 
ФОП Колос В. А. 

(код ЄДРПОУ 2786712296) 

без паритету 

внесення змін до маршруту 

Ужгород – Липкани  в 

частині перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

ФОП Колос В. А. 

16.01.2022 

12 ФОП Стецик Т. В. 
(код ЄДРПОУ 2796607557) 

польський перевізник 

Souter Holdings Poland 

Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Харків – Зелена Гура в 

частині розкладу руху, 

схеми маршруту та 

перевізника, а саме, заміни 

польського перевізника 

Souter Holdings Poland Sp. z 

o. o. на IDEAL TRAVEL 

23.01.2021 

13 ФОП Стецик Т. В. 
(код ЄДРПОУ 2796607557) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

внесення змін до маршруту 

Вінниця – Щецин в частині 

розкладу руху 

02.05.2021 

14 

ПП "НОВ-ТРАНС-

АВТО",  
(код ЄДРПОУ 36192021) 

ТОВ "ЮНАС" 
(код ЄДРПОУ 19405596) 

без паритету 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Маріуполь – Карагасани в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником ТОВ "ЮНАС" 

5 років 

15 

ПП "НОВ-ТРАНС-

АВТО",  
(код ЄДРПОУ 36192021) 

ТОВ "ЮНАС" 
(код ЄДРПОУ 19405596) 

без паритету 

внесення змін до маршруту 

Покровськ – Карагасани в 

частині перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником ТОВ "ЮНАС" 

01.05.2021 

16 

ПП "НОВ-ТРАНС-

АВТО",  
(код ЄДРПОУ 36192021) 

ТОВ "ЮНАС" 
(код ЄДРПОУ 19405596) 

без паритету 

внесення змін до маршруту 

Курахове – Карагасани в 

частині схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту 

відправлення з Курахового 

на Покровськ, розкладу руху 

та перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником ТОВ "ЮНАС" 

02.05.2022 
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17 

ПП Опирук П. В.,  
(код ЄДРПОУ 2790521877) 

ТОВ "П-Транс" 
(код ЄДРПОУ 38026177) 

польський перевізник  

P-Trans Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Чернівці – Вроцлав в 

частині схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту прибуття 

з Вроцлава на Познань, та 

розкладу руху  

14.04.2024 

 

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: радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«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» 

 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 

маршрутів загального користування згідно таблиці 1 та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 1 - 17). 

 

По третьому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

який відзначив про наявність фактів, що свідчать про систематичне порушення 

перевізниками законодавства про автомобільний транспорт (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

п/н 
Українські 

перевізники  
Паритетні партнери 

Маршрут, на якому 

виявлено порушення 

Підстава 

закриття 

маршруту 

1 2 3 4 5 

1 

ТОВ "Транспортна 

компанія 

"ТРАНСМАРІН" 
(код ЄДРПОУ 39493791) 

білоруський 

перевізник 

ПТУП 

"СТАРБУСТРЕВЕЛ" 

закриття маршруту  

Одеса – Мінськ  

абзац четвертий 

пункту 5.1 

глави 5 Порядку 

2 ТОВ "АСКУКТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 38194579) 

польський перевізник 

"Partner tour" Sp. z o. o. 

закриття маршруту 

Полтава – Катовіце  

абзац четвертий 

пункту 5.1 

глави 5 Порядку 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо закриття 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: радник Президента Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український 

транспортний союз» 

Главацький Петро 

В’ячеславович 

«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» 

 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» 
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Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Закрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно таблиці 2. 

 

По четвертому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа 

Івановича, який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 3). 

 

Таблиця 3 

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 ЄДРПОУ 2565509695) 

польський перевізник 

GLOBAL TRANS 

TOUR Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Бердянськ – Щецин 
3 роки 

2 ТОВ "Автоекспрес" 
(код ЄДРПОУ 32284389) 

польський перевізник 

GLOBAL TRANS 

TOUR Sp. z o. o. 

чеський перевізник 

FlixBus CZ s.r.o. 

відкриття маршруту  

Київ – Плзень  
3 роки 

3 ФОП Балла І. В. 
(код ЄДРПОУ 2862107486) 

білоруський перевізник 

ООО "КРИС" 

відкриття маршруту 

Кам'янець-Подільський – 

Брест  

3 роки 

4 ТОВ "ЕКСПРЕС БУС" 
(код ЄДРПОУ 43116911) 

чеський перевізник 

Trans Job s.r.o. 

відкриття маршруту 

Іршава – Плзень  
3 роки 

5 ФОП Немеш І. Ф. 
(код ЄДРПОУ 2107803457) 

польський перевізник 

I TRAVEL BUS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту  

Київ – Перемишль  
3 роки 

6 ТОВ "Зелений слон 7" 
(код ЄДРПОУ 38502690) 

польський перевізник 

GREENLINES Sp. z o. 

o. 

відкриття маршруту 

Харків – Вайхерово  
3 роки 
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Продовження таблиці 3 

7 
ТОВ "Львівське АТП-

14631" 
(код ЄДРПОУ 03114767) 

білоруський перевізник 

ООО 

"Брестоблавтотранс" 

Филиал 

"Автомобильный парк 

№ 9 г. Каменец" 

відкриття маршруту 

Трускавець – Кам'янець  
3 роки 

8 

ТОВ "Транспортна 

компанія "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 
(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Сєвєродонецьк – 

Колобжег  

3 роки 

9 

ТОВ "Транспортна 

компанія "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 
(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Скадовськ – Свиноуйсьце  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно таблиці 3. 

 

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» 

 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» 

 Виконавчий директор Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту 

«Укравтотранс» 

Лущай Юрій 

Володимирович 

«ЗА» 
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 головний технічний інспектор праці ЦК 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України 

Хмарський Сергій 

Григорович 

«ЗА» 

 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно таблиці 3 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додатки 18 - 26). 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

 

_______________ О. Д. КЛИМПУШ __________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ 

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ __________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ  

  

 


