


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 14.08.2020 № 452 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 183 

 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) 

 

 

 

21.07.2020                                                                                                           м. Київ 

 

Присутні: 

 

Голова Комісії: генеральний директор Директорату автомобільного та 

електричного міського транспорту Мінінфраструктури – Погосян Гамлет 

Ашотович;  

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:  
- начальник відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту Мінінфраструктури – Корженівська Ірина 

Євгеніївна; 

- старший державний інспектор відділу адміністрування Департаменту 

надання адміністративних послуг на наземному транспорті Державної служби 

України з безпеки на транспорті – Кравченко Павло Володимирович; 

- Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

Запрошений експерт: 

- юрисконсульт 1 категорії Юридичного відділу Чорноморської філії 

державного підприємства «Адміністрації морських портів України» – Шляхта 

Андрій Володимирович. 

 

Відсутні: 

Члени Комісії:  

- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

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

- 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. 

 

Виступив: Погосян Гамлет Ашотович, 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 7 травня 2020 року за № 302 зареєстровано наказ 

Мінінфраструктури «Про внесення змін до 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», яким 

оновлено склад згаданої комісії. 

У зв’язку з цим, відзначив, що на засіданні присутні 5 (п’ять) із 8 (восьми) 

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. 

Водночас Погосян Гамлет Ашотович інформував про необхідність 

дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавства в частині 

запобігання поширенню територією України та країн світу гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

зокрема, постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), 

від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13 березня 2020 року № 288 «Про тимчасове закриття 

деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і 

припинення в них пішохідного сполучення» (зі змінами) та Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з 

перевезень пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 23. 
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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: Погосяна Гамлета 

Ашотовича, 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 

Термін дії 

діючого 

дозволу / 

нового 

1 2 3 4 5 

1 

ТОВ "НІКОЛАС-

ТРАНСАВТО" 

(код ЄДРПОУ 40197165) 

український 

перевізник 

ТОВ 

"АСКУКТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 

38194579) 

російський перевізник 

ИП Евсеев О. В. 

внесення змін до маршруту  

Кропивницький – Москва в 

частині перевізника, а саме, 

заміни українського 

перевізника 

ТОВ "АСКУКТРАНС" (код 

ЄДРПОУ 38194579) на ТОВ 

"НІКОЛАС-ТРАНСАВТО" 

(код ЄДРПОУ 40197165) 

01.04.2024 

2 
ТОВ "АВТОТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 32284373) 

російський перевізник 

ИП Кулик В. В. 

внесення змін до маршруту  

Київ – Москва в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту 

08.04.2024 

3 
ТОВ "ЕЛІТ ЕКСПРЕСС" 

(код ЄДРПОУ 38397531) 

польський перевізник  

ELITE EXPRESS  

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Суми – Варшава в частині 

розкладу руху 

31.10.2020 

5 років 

4 
ТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" 

(код ЄДРПОУ 42461309) 

польський перевізник 

BIURO PODROZY 

"EUROTRANS" PKS 

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Кам'янець-Подільський – 

Свіноуйсьце в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту 

08.10.2020 

5 років 

5 
ТДВ "ОРІОН-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 05465809) 

російський перевізник 

ООО "Региональные 

Автобусные 

Маршруты" 

внесення змін до маршруту  

Миколаїв – Москва в 

частині розкладу руху та 

схеми маршруту 

24.06.2023 
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6 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовські 

перевізники 

I.I. "Saliudan-Com" 

внесення змін до маршруту  

Одеса (7 км) (09-20) - 

Кишинів (15-30) в частині 

перевізника, а саме, 

доповнення молдовським 

паритетним партнером 

S.R.L. "David & Daniil" 

21.05.2025 

7 

ПП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 36077806) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Станиця Луганська – 

Познань в частині розкладу 

руху, схеми маршруту та 

перевізника, а саме, заміни 

польського перевізника 

IDEAL TRAVEL на LEON 

POL TRANS Sp. z o. o. 

19.11.2020 

5 років 

8 
ТОВ "ЮНАС" 

 (код ЄДРПОУ 19405596) 

польський перевізник  

FORSAGE AUTO  

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Київ – Перемишль в частині 

схеми маршруту 

09.10.2020 

5 років 

9 
ФОП ШАПРАН С. М. 

(код РНОКПП 2639505733) 

російський перевізник 

ООО "Столичный 

Автобус" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Торецьк – Краснодар в 

частині перевізника, а саме, 

виключення російського 

паритетного партнера 

ООО "Столичный Автобус" 

12.12.2020 

5 років 

10 
ФОП ШАПРАН С. М. 

(код РНОКПП 2639505733) 

російський перевізник 

ООО "Столичный 

Автобус" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Торецьк – Санкт-Петербург 

в частині розкладу руху, 

схеми маршруту та 

перевізника, а саме, 

виключення російського 

паритетного партнера 

ООО "Столичный Автобус" 

01.11.2020 

5 років 

11 
ФОП ПАВЛЮК В. І. 

(код РНОКПП 2871821212) 

польський перевізник  

PAVLUKS-TRANS 

Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Шумськ – Лодзь  

31.10.2020 

5 років 

12 

ФОП БАРАННІКОВ Р. О. 

(код РНОКПП 2753103376) 

ПП "ТАРКО-ТРАНС"  

(код ЄДРПОУ 37601587) 

італійський 

перевізник 

MOFFA TURISMO E 

SERVIZI s.r.l. 

внесення змін до маршруту  

Рівне – Парма в частині 

розкладу руху, схеми 

маршруту та перевізника, а 

саме, доповнення 

українським паритетним 

партнером ПП "ТАРКО-

ТРАНС" (код ЄДРПОУ 

37601587) 

24.11.2024 
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13 
ФОП МИКОЛЮК М. Т. 

(РНОКПП 2461302218) 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

внесення змін до маршруту  

Поляниця – Радимно в 

частині розкладу руху 

03.06.2023 

14 

ТОВ "ЧОРТКІВСЬКЕ АТП 

16142" 

(код ЄДРПОУ 03118877) 

польський перевізник  

KRESY TUR  

Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Чортків – Жешув в частині 

схеми маршруту 

25.05.2023 

15 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

S.R.L. "Dac-Trans-

Service" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Затока – Кишинів  

06.08.2020 

5 років 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування відповідно до пунктів 1 – 15 

таблиці 1. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: 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» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

Вирішили: 

Продовжити дію дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування згідно пунктів 1 – 15 таблиці 1 та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 – 15). 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Погосяна Гамлета 

Ашотовича, який оголосив заяви перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

п/н 

Звернення українських 

перевізників / компетентних 

органів іноземних держав 

Паритетні партнери 
Зміст поданих 

документів 

Строк дії 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 
ТОВ "ТРАНСТЕМПО" 

(код ЄДРПОУ 32531086) 

чеський перевізник  

TTBus s.r.o. 

відкриття маршруту  

Скадовськ – Прага  

3 роки 

Заяву 

відхилено 

2 

ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" 

(код ЄДРПОУ 42759248) 

ТОВ "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" 

(код ЄДРПОУ 37016985) 

ФОП ХОРКАВИЙ В. І. 

(РНОКПП 2218003738) 

польський перевізник  

LUX-REISEN BIS Sp. z o. 

o. 

відкриття маршруту  

Київ – Щецин  
3 роки 

3 
ПП "ФАВОРІТ" 

(код ЄДРПОУ 30259759) 

молдовський перевізник 

ОАО "Дубосарское 

Автотранспортное 

Предприятие № 3" 

відкриття маршруту  

Затока – Дубосари  
3 роки 

4 
ПП "ФАВОРІТ" 

(код ЄДРПОУ 30259759) 

молдовський перевізник 

ООО "БОЛДИНГ" 

відкриття маршруту  

Чорноморськ – 

Бендери  

3 роки 

5 
ФОП ЯРМОЛА А. Г. 

(РНОКПП 2896906798) 

польський перевізник  

Recond Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – 

Перемишль  

3 роки 

6 
ТОВ "АВТО-ЕКСПРЕС" 

(код ЄДРПОУ 33222009) 

польський перевізник  

OPENLINE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Маріуполь – Замосць  

3 роки 

Заяву 

відхилено 

7 
ПП "МОДУЛЬТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 37581173) 

польський перевізник 

MODULTRANS Sp. z o. o. 

німецький перевізник 

H&M Busreisen GmbH 

відкриття маршруту  

Чернівці – Берлін  
3 роки 

8 
ФОП КОЗЛОВСЬКИЙ П. В. 

(РНОКПП 3222514012) 

польський перевізник  

MIXSTRADING LTD Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту  

Маріуполь – 

Варшава  

3 роки 

Заяву 

відхилено 

9 

ТОВ "ЛЕОН ПОЛ ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 42551837) 

ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 

(РНОКПП 2867919731) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту  

с. Гора – Краків  
3 роки 

10 
ТОВ "ТРАНС-СІТІ" 

(код ЄДРПОУ 32669022) 

молдовський перевізник 

S.A. "BAZA DE 

TRANSPORT AUTO № 

35"  

відкриття маршруту  

Яготин – Кишинів  
3 роки 

11 
ПП "-ІНТЕРТРАНС-" 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

болгарський перевізник 

Bolgar Auto Ltd 

відкриття маршруту  

Харків – Варна  
3 роки 



7 
 

12 
ПП "-ІНТЕРТРАНС-" 

(код ЄДРПОУ 31191765) 

польський перевізник  

OPENLINE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Харків – Гдиня  

3 роки 

Заяву 

відхилено 

13 
ФОП КОВАЛЬОВ В. В. 

(код РНОКПП 2187711895) 

молдовський перевізник 

"MERISOR-CIUMAC" I.I.  

відкриття маршруту  

Одеса – Отачь  
3 роки 

14 
ПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" 

(код ЄДРПОУ 36192021) 

молдовський перевізник 

"MERISOR-CIUMAC" I.I.  

відкриття маршруту  

с. Гора – Крива  
3 роки 

15 
ТОВ "РБУС" 

(код ЄДРПОУ 41906576) 

чеський перевізник 

REGABUS s.r.o. 

відкриття маршруту  

Рахів – Плзень  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування відповідно до пунктів 2 – 5, 7, 9 – 11, 13 – 15 таблиці 2. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: 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» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

відповідно до пунктів 2 – 5, 7, 9 – 11, 13 – 15 таблиці 2 та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 16 – 26). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ТОВ "ТРАНСТЕМПО" (код ЄДРПОУ 32531086), 
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зазначеної у пункті 1 таблиці 2, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, у зв’язку з порушенням вимог до 

організації міжнародних перевезень (пункт 2 Порядку), зокрема, виконання 

законодавства України (інформацію про транспортні засоби не подано до 

органу ліцензування у відомостях про власні, орендовані, надані ліцензіату в 

кредит або лізинг транспортні засоби відповідно до абзацу другого підпункту 6 

пункту 16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.12.2015 № 1001). 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: 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» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву ТОВ "ТРАНСТЕМПО" (код ЄДРПОУ 32531086), 

зазначену у пункті 1 таблиці 2, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

На голосування поставили питання: 

Щодо відхилення заяви ТОВ "АВТО-ЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 33222009), 

зазначеної у пункті 6 таблиці 2, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, у зв’язку тим, що заява містить матеріали 

не в повному обсязі. 
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Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: 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» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву ТОВ "АВТО-ЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 33222009), 

зазначену у пункті 6 таблиці 2, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ФОП КОЗЛОВСЬКИЙ П. В.  

(РНОКПП 3222514012), зазначеної у пункті 8 таблиці 2, на підставі абзацу 

другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, у зв’язку тим, що 

заява містить матеріали не в повному обсязі. 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: Голова Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців транспорту 

Климпуш Орест 

Дмитрович 

«ЗА» 
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«Федерація роботодавців транспорту 

України» 

 начальник відділу регуляторної та 

міжнародно-правової діяльності 

Юридичного департаменту 

Мінінфраструктури 

Корженівська 

Ірина Євгеніївна 

«ЗА» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 

Вирішили: 

Відхилити заяву ФОП КОЗЛОВСЬКИЙ П. В. (РНОКПП 3222514012), 

зазначеної у пункті 8 таблиці 2, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ПП "-ІНТЕРТРАНС-" (код ЄДРПОУ 31191765), 

зазначеної у пункті 12 таблиці 2, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме, у зв’язку тим, що заява містить матеріали 

не в повному обсязі. 

 

Голосували: 
Голова Комісії генеральний директор Директорату 

автомобільного та електричного міського 

транспорту Мінінфраструктури 

Погосян Гамлет 

Ашотович 

«ЗА» 

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: 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» 

 старший державний інспектор відділу 

адміністрування Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Кравченко Павло 

Володимирович 

«ЗА» 

Рішення прийнято одноголосно 
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Вирішили: 

Відхилити заяву ПП "-ІНТЕРТРАНС-" (код ЄДРПОУ 31191765), зазначену 

у пункті 12 таблиці 2, на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 

глави 3 Порядку. 

 

 

 

 

 

Голова Комісії:                                                           Г. А. ПОГОСЯН 

 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА __________ П. В. КРАВЧЕНКО 

_______________ О. Д. КЛИМПУШ __________ Р. І. ДУБАС 

 


