


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 03.12.2019 р. № 835 

 

П Р О Т О К О Л  № 169 

 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) 

 

 

19.11.2019                                                                                                           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; 
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- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- 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).  

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, 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 ТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" 
(код ЄДРПОУ 35000030) 

російський 

перевізник  

ООО "Ной" 

внесення змін до маршруту  

Київ – Волгоград в частині 

схеми маршруту та розкладу 

руху 

27.07.2022 
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2 ПП "БІПЛАН" 
(код ЄДРПОУ 24529188) 

російський 

перевізник  

ООО "Бассис Лайн" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Білгород-Дністровський – 

Москва в частині розкладу руху 

та перевізника, а саме, 

виключення російського 

перевізника ООО "Бассис Лайн"  

5 років 

3 ФОП ГЕРГІ Є. М. 
(РНОКПП 2586401876) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. FIRMA 

"GROZAVU" 

внесення змін до маршруту 

Чорноморськ – Кишинів в 

частині перевізника, а саме, 

заміни молдовського 

перевізника S.R.L. FIRMA 

"GROZAVU" на S.R.L. 

"SARVALTEHAVTO" та 

доповнення українським 

перевізником  

ФОП ГЕРГІ Є. М. 

12.03.2023 

4 
ТОВ "АПОГЕЙ-

ЕВРОЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 31515241) 

російський 

перевізник ООО 

"Зеленоградск-

Транс" 

внесення змін до маршруту 

Одеса – Калінінград в частині 

розкладу руху 

18.06.2024 

5 ФОП МІРЧЕВ А. Г. 
(РНОКПП 2047914831) 

польський 

перевізник FOX-

TRANS LYS Sp. 

Komandatowa, 

чеський перевізник 

Andanas Trans s.r.o. 

внесення змін до маршруту 

Ізмаїл – Прага в частині 

розкладу руху 

10.03.2022 

6 ФОП МІРЧЕВ А. Г. 
(РНОКПП 2047914831) 

польський 

перевізник FOX-

TRANS LYS Sp. 

Komandatowa, 

чеський перевізник 

Andanas Trans s.r.o. 

внесення змін до маршруту 

Херсон – Прага в частині 

розкладу руху 

10.03.2022 

7 

ФОП ОСИПА С. М. 
(РНОКПП 2656614134) 
ТОВ "ЕЛІТ БУС 

ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 41949976) 

без паритету 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Дніпро – Москва в частині схеми 

маршруту, а саме, заміни пункту 

відправлення з Дніпра на 

Бахмут, пункту прибуття з 

Москви на Санкт-Петербург, 

розкладу руху, та перевізника, а 

саме, доповнення українським 

перевізником ТОВ "ЕЛІТ БУС 

ТРАНС" та російським 

перевізником  

ООО "Евротрэвел" 

5 років 

8 ФОП ОСИПА С. М. 
(РНОКПП 2656614134) 

український 

перевізник  

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 
5 років 



4 

ТОВ "МЕРКУРІЙ 

АВТОТРАНС" (код 

ЄДРПОУ 34027994), 

польський 

перевізник East 

West Help Desk Sp. 

z o. o., 

чеський перевізник 

Umbrella Coach & 

Buses s.r.o. 

Маріуполь – Прага в частині 

схеми маршруту, а саме, заміни 

пункту відправлення з 

Маріуполя на Бахмут, розкладу 

руху та перевізника, а саме, 

виключення українського 

перевізника ТОВ "МЕРКУРІЙ 

АВТОТРАНС" (код ЄДРПОУ 

34027994), заміни чеського 

перевізника Umbrella Coach & 

Buses s.r.o. на NIKOLO CZ та 

польського перевізника East 

West Help Desk Sp. z o. o. на 

Lucky Travel UA 

9 ФОП МІРЧЕВ А. Г. 
(РНОКПП 2047914831) 

російський 

перевізник 

ООО "БассисЛайн" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Рені – Москва в частині 

розкладу руху та перевізника, а 

саме, заміни російського 

перевізника ООО "БассисЛайн" 

на ООО "Гарант Авто" 

5 років 

10 ТОВ "СІС" 
(код ЄДРПОУ 32694258) 

російський 

перевізник 

ИП Стаханов С. В. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Дніпро – Вороніж  
5 років 

11 ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. 
(РНОКПП 2834307230) 

український 

перевізник 

ТОВ 

"БАССИСЛАЙН" 

(код ЄДРПОУ 37699837), 

російський 

перевізник  

ООО "АВТО-

ТРАНС-КОМ" 

внесення змін до маршруту 

Вінниця – Москва в частині 

розкладу руху та перевізника, а 

саме, виключення українського 

перевізника ТОВ 

"БАССИСЛАЙН" (код ЄДРПОУ 

37699837) та заміни російського 

паритетного партнера  

ООО "АВТО-ТРАНС-КОМ" на 

ООО "Транс Шатл" 

13.06.2024 

12 

ФОП МІРЧЕВ А. Г. 
(РНОКПП 2047914831) 

ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. 
(РНОКПП 2834307230) 

Український 

перевізник 

ТОВ 

"БАССИСЛАЙН" 

(код ЄДРПОУ 37699837), 

російський 

перевізник 

 ООО 

"БАССИСЛАЙН" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Білгород-Дністровський – 

Москва в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни пункту 

відправлення з Білгород-

Дністровська на Одесу та пункту 

прибуття з Москви на Санкт-

Петербург, розкладу руху та 

перевізника, а саме, доповнення 

українськими перевізниками  

ФОП МІРЧЕВ А. Г. і  

ФОП Черський І. К. та 

виключення українського 

перевізника  

5 років 
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ТОВ "БАССИСЛАЙН" (код 

ЄДРПОУ 37699837) 

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

румунський 

перевізник  

S.C. "GAL 

SPEDITION" S.R.L. 

внесення змін до маршруту 

Одеса – Бухарест в частині 

розкладу руху 

15.08.2021 

14 
ТЗОВ "МУСТАНГ 

ТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 37236434) 

польський 

перевізник Zaklad 

Uslug Transportowo-

Handlowych 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту Біла 

Церква – Свіноуйсьце в частині 

схеми маршруту та розкладу 

руху 

5 років 

15 
ФОП  

БАРАННІКОВ Р. О. 
(РНОКПП 2753103376) 

італійський 

перевізник MOFFA 

TURISMO E 

SERVIZI s.r.l. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Вінниця – Фоджа 
5 років 

16 

Міністерство 

економіки та 

інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський 

перевізник 

I.I. "Saliudan-Com" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Одеса – Кишинів в частині 

розкладу руху 

5 років 

17 ТОВ "ІНТЕРБУС" 
(код ЄДРПОУ 43008893) 

український 

перевізник 

ТОВ "АВТО-ОВІ" 

(код ЄДРПОУ 33204786), 

російський 

перевізник  

ООО "Турцентр-

ЭКСПО" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Харків – Брянськ в частині 

схеми маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з Харкова 

на Одесу, прибуття з Брянська 

на Анапу, розкладу руху та 

перевізника, а саме, заміни 

українського перевізника  

ТОВ "АВТО-ОВІ" (код ЄДРПОУ 

33204786) на ТОВ "ІНТЕРБУС" 

(код ЄДРПОУ 43008893) та 

російського перевізника  

ООО "Турцентр-ЭКСПО" на 

ООО "Глобал-Тур" 

5 років 

 

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 Гега Юрій «ЗА» 
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пасажирських перевезень управління 

надання послуг на наземному транспорті 

Департаменту адміністративних послуг 

Укртрансбезпеки 

Петрович 

 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 та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування згідно таблиці 1 та рекомендувати 

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

 

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 

ПП "ФІРМА СТЕФАН 

ТРАНССЕРВІС" 

(код ЄДРПОУ 32602083) 

італійський перевізник 

ODRI ITALIA S.R.L.  

відкриття маршруту  

Чернівці – Мілан  
3 роки 

2 

ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. 

М. 

(РНОКПП 2867919731) 

польський перевізник 

LEON POL TRANS Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту  

Полтава – Свіноуйсьце 
3 роки 

3 
ПП "ТЕРНВОЯЖ" 

(код ЄДРПОУ 33271606) 

польський перевізник 

FORTUNA TOUR 

відкриття маршруту Харків 

– Щецин  
3 роки 

4 ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. польський перевізник  відкриття маршруту 3 роки 
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(РНОКПП 2834307230) WEZUN Sp. z o. o. Запоріжжя – Познань  

5 
ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. 

(РНОКПП 2834307230) 

білоруський перевізник  

СПУП 

"АвтоСержТранс" 

відкриття маршруту Київ – 

Могильов  
3 роки 

6 
ТОВ "БУРАК - ТРЕВЕЛ" 

(код ЄДРПОУ 41671990) 

польський перевізник   

P.B. I U.T. 

"POLONINY" 

відкриття маршруту Івано-

Франківськ – Жешув  
3 роки 

7 

ТОВ "ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

МОШКОВСЬКИЙ 

ПЕТРО" (код ЄДРПОУ 

41698043) 

польський перевізник 

"AGAT " B.U.H. Sp. z o. 

o. 

відкриття маршруту 

Струмівка – Варшава  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно пунктів 1 – 7 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 



8 

 

Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно пунктів 1 – 7 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додатки 18 - 24). 

 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

 

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

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

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ __________І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

  

  

 

 


