


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

23.03.2020 № 210 

 

П Р О Т О К О Л  № 175 

 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) 

 

 

28.02.2020                                                                                                           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:  
- 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; 

- 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. 

 

Відсутні: 

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; 

Члени Комісії:  
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- заступник начальника Управління державного контролю на наземному 

транспорті – начальник відділу контролю на автомобільному транспорті 

Укртрансбезпеки – Стрижак Микола Романович; 

- головний технічний інспектор праці ЦК професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового господарства України – Хмарський 

Сергій Григорович. 

 

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, 

закриття 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 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

ОАО "Рыбницкая АК-

2831" 

продовження дії дозволу по 

маршруту  

Подільськ (09-20) – 

Рибниця (12-10)  

5 років 

2 
Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

молдовський 

перевізник 

продовження дії дозволу по 

маршруту  
5 років 
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Молдова ОАО "Рыбницкая АК-

2831" 

Подільськ (18-00) – 

Рибниця 

3 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

ОАО "Рыбницкая АК-

2831" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Вапнярка – 

Кишинів  

5 років 

4 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

ОАО "Рыбницкая АК-

2831" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Одеса – Рибниця  
5 років 

5 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

ОАО "Рыбницкая АК-

2831" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Кодима (09-00) – 

Рибниця (10-30) 

- 

6 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

ОАО "Рыбницкая АК-

2831" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Кодима (19-30) – 

Рибниця (21-20) 

- 

7 
ФОП КОВАЛЬ В. М. 

(РНОКПП 2651708337) 

чеський перевізник  

VOVA AD s.r.o. 

польський перевізник 

"AGAT" B.U.H. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Хмільник – 

Прага  

5 років 

8 
ТОВ "ІВ-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 38816302) 

польський перевізник   

FlixBus Polska Sp. z o. 

o. 

внесення змін до маршруту  

Чернівці – Варшава в 

частині схеми маршруту та 

розкладу руху 

05.02.2023 

9 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

I.I. "Jolnaci Alexandru" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Затока (11-00) – 

Кишинів (16-57)  

5 років 

10 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

I.I. "Jolnaci Alexandru" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Затока (10-00) – 

Кишинів (15-57)  

5 років 

11 

ФОП МОСТИКА В. К. 

(РНОКПП 2305402714) 

ФОП КИСЛЯК С. Т. 

(РНОКПП 3073607651) 

польський перевізник   

USLUGI 

PRZEWOZOWE 

IWONA Hunkieicz 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Вінниця – Варшава в 

частині схеми маршруту, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

ФОП КИСЛЯК С. Т. 

(РНОКПП 3073607651) та 

заміни польського 

перевізника USLUGI 

PRZEWOZOWE IWONA 

Hunkieicz на Zaklad Uslug 

Transportowo-Handlowych 

5 років 

12 
ТОВ "ІВ-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 38816302) 

польський перевізник   

FlixBus Polska Sp. z o. 

внесення змін до маршруту  

Чернівці – Вроцлав в 
05.02.2023 
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o. частині схеми маршруту та 

розкладу руху  

13 
ТОВ "АВГУСТ V" 

(код ЄДРПОУ 33490800) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. "PASCARI 

PAVEL-TRANS" 

внесення змін до маршруту  

Одеса – Кишинів в частині 

перевізника, а саме, 

доповнення молдовським 

перевізником S.R.L. "DAC-

TRANS-SERVICE" 

14.03.2023 

14 
ТОВ "ІКСОРА" 

(код ЄДРПОУ 31848398) 

молдовський 

перевізник  

"PASTRANS M.T." 

S.R.L. 

продовження дії дозволу 

внесення змін до маршруту  

Херсон – Кишинів в 

частині схеми маршруту та 

перевізника  

5 років 

15 

ПП "СОП-ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 36587106) 

ТОВ "ГАЛ ВСЕСВІТ" 

(код ЄДРПОУ 25235879) 

польський перевізник   

EWE-TRANS Sp. z 

o.o. 

внесення змін до маршруту  

Турка – Гдиня в частині 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту відправлення 

з Турки на Херсон, та 

розкладу руху  

28.07.2021 

16 

ПП "СОП-ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 36587106) 

ТОВ "ГАЛ ВСЕСВІТ" 

(код ЄДРПОУ 25235879) 

польський перевізник   

EWE-TRANS Sp. z 

o.o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Херсон – Щецин в частині 

схеми маршруту  

5 років 

17 
ПП "ЦЕНТУРІОН ПЛЮС" 

(код ЄДРПОУ 35936645) 

російський перевізник  

ООО "Олимп" 

внесення змін до маршруту  

Київ – Москва в частині 

схеми маршруту, а саме, 

заміни пункту 

відправлення з Києва на 

Сквиру, та розкладу руху  

04.03.2021 

18 
ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(код РНОКПП 2796607557) 

польський перевізник  

IDEAL TRAVEL 

чеський перевізник 

Bohemia Voyage s.r.o. 

внесення змін до маршруту  

Вараш – Карлові Вари в 

частині схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту 

прибуття з Карлові Вари на 

Плзень, розкладу руху та 

перевізника, а саме, заміни 

чеського перевізника 

Bohemia Voyage s.r.o. на 

NIKOLO s.r.o. 

04.08.2022 

19 
ТОВ "АВАНТ-БЕРЕГОВО" 

(код РНОКПП 37605199) 

угорський перевізник 

GLOBAL-BUS KFT 

продовження дії дозволу 

внесення змін до маршруту  

Берегове – Гайдусобосло в 

частині перевізника, а саме, 

заміни угорського 

перевізника GLOBAL-BUS 

KFT на MB TRAVEL 

5 років 

20 
ПП "ТЕРНВОЯЖ" 

(код ЄДРПОУ 33271606) 

польський перевізник 

FORTUNA TOUR 

продовження дії дозволу 

внесення змін до маршруту  

Вінниця – Щецин в частині 

5 років 
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схеми маршруту та 

розкладу руху 

21 
ФОП АРАКЕЛЯН А. О. 

(РНОКПП 2102001459) 
без паритету 

продовження дії дозволу 

внесення змін до маршруту  

Генічеськ – Бєлгород в 

частині схеми маршруту  

5 років 

22 
ПП ФІРМА "ПІЛІГРИМ" 

(код ЄДРПОУ 20839162) 

іспанський перевізник  

AUTOCARES 

BRANAS, S.L. 

внесення змін до маршруту  

Львів – Мадрид в частині 

перевізника, а саме, заміни 

іспанського перевізника 

AUTOCARES BRANAS, 

S.L. на JORJA-98, S.L. 

22.05.2024 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування згідно пунктів 1 – 4, 7 – 22 

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 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» 

 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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Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Продовжити дію дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування згідно пунктів 1 – 4, 7 – 22 таблиці 1 та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 – 19). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення звернення Міністерства економіки та інфраструктури 

Республіки Молдова про продовження дії дозволів по міжнародних 

автомобільних маршрутах загального користування згідно пунктів 5 та 6 

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 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» 

 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» 

Рішення прийнято одноголосно 
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Вирішили: 

Відхилити звернення Міністерства економіки та інфраструктури 

Республіки Молдова про продовження дії дозволів по міжнародних 

автомобільних маршрутах загального користування згідно пунктів 5 та 6 

таблиці 1 на підставі абзацу другого підпункту 3.4.8 пункту 3.4 глави 3 

Порядку. 

 

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 "ЕЛЬБУС" 

(код ЄДРПОУ 41680167) 

чеський перевізник 

SVD Trans s.r.o. 

відкриття маршруту  

Черкаси – Хеб  
 

2 
ФОП МАЙДАНЕЦЬ Н. І. 

(код РНОКПП 2537610987) 

польський перевізник   

SANA TOUR Sp. z o. 

o. 

білоруський 

перевізник 

ИП Гервель А. Е. 

відкриття маршруту  

Львів – Тересполь  
3 роки 

3 
ФОП ЖУЛЕПА Р. В. 

(РНОКПП 3203722877) 

молдовський 

перевізник   

S.R.L. "B.M.N. 

TRANS" 

відкриття маршруту  

Київ – Окниця  
3 роки 

4 
ТОВ "БАС АВТОТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 42903314) 

польський перевізник 

 EWE-TRANS Sp. z o. 

o. 

відкриття маршруту  

Кіцмань – Гдиня  
3 роки 

5 
ТОВ "АТП АРЕНА" 

(код ЄДРПОУ 43380210) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. "PASCARI 

PAVEL-TRANS" 

відкриття маршруту  

Рівне – Крива  
3 роки 

6 
ТОВ "АТП АРЕНА" 

(код ЄДРПОУ 43380210) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. "PASCARI 

PAVEL-TRANS" 

відкриття маршруту  

Луцьк – Крива  
3 роки 

7 
ТОВ "ТРАНСЄВРОБУС" 

(код ЄДРПОУ 39507730) 

молдовський 

перевізник  

S.R.L. "PASCARI 

PAVEL-TRANS" 

відкриття маршруту  

Чернівці – Кишинів  
3 роки 

8 
ФОП СТЕЦИК Т. В. 

(код РНОКПП 2796607557) 

польський перевізник  

IDEAL TRAVEL 

чеський перевізник 

NIKOLO s.r.o. 

відкриття маршруту  

Херсон – Хеб  
3 роки 
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9 
ТОВ "АСКУКТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 38194579) 

польський перевізник 

 PARTNER TOUR Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту  

Полтава – Ярослав  
3 роки 

10 

ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" 

(код ЄДРПОУ 42759248) 

ТОВ "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" 

(код ЄДРПОУ 37016985) 

польський перевізник  

LUX-REISEN BIS Sp. 

z o. o. 

чеський перевізник 

Holfedtrans s.r.o. 

відкриття маршруту  

Полтава – Плзень  
3 роки 

12 

ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 

(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Херсон – Щецин  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття 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: 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 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» 

 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» 

Рішення прийнято одноголосно 
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Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

згідно таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додатки 23 – 34). 

 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                                 Р. І. ДУБАС 

 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА __________ Ю. С. ДРОБОТ 

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ __________ О. Д. КЛИМПУШ  

_______________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ __________ Ю. П. ГЕГА 

  

 


