


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 02.10.2020 № 603 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 186 

 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) 

 

 

03.09.2020                                                                                                           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:  
- 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;  

- старший державний інспектор відділу адміністрування Департаменту 

надання адміністративних послуг на наземному транспорті Державної служби 

України з безпеки на транспорті – Кравченко Павло Володимирович. 

 

Відсутні: 

 

Члени Комісії:  
- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

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

Сергіївна;  

- Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій 

роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій 

Володимирович; 
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- 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).  

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 забезпечує належний кворум для проведення 

засідання Комісії. 

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, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641  

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

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

Міністрів України від 13.03.2020 № 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. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Питання 1 

 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії дозволів, 

внесення змін та закриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування. 

 

Питання 2 

Розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування. 
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По першому питанню порядку денного слухали: Погосяна Гамлета 

Ашотовича, який оголосив заяви перевізників, звернення компетентних органів 

іноземних держав щодо продовження дії дозволів, внесення змін та закриття 

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  

"АВТОКОМБІНАТ-1" 

 (код ЄДРПОУ 40865141) 

російський 

перевізник  

ООО 

"Автокомбінат" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Чернівці (09:00) – Москва 

(13:35) в частині схеми 

маршруту 

29.11.2020 

5 років 

2 

ТОВ  

"АВТОКОМБІНАТ-1" 

 (код ЄДРПОУ 40865141) 

російський 

перевізник  

ООО 

"Автокомбінат" 

внесення змін до 

маршруту  

Чернівці (05:30) – Москва 

(15:00) в частині розкладу 

руху та схеми маршруту 

28.01.2024 

3 

ТОВ "НІКОЛО-

УКРАЇНА" 

(код ЄДРПОУ 34378300) 

чеський перевізник 

NIKOLO CZ s.r.o. 

польський 

перевізник 

PKS w Nysie Sp. z 

o. o.  

внесення змін до 

маршруту  

Коломия – Плзень в 

частині розкладу руху, 

схеми маршруту та 

перевізника, а саме, 

заміни польського 

перевізника PKS w Nysie 

Sp. z o. o. на LUCKY 

TRAVEL UA Sp. z o. o. 

25.05.2021 

4 
ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. 

(РНОКПП 2200300272) 

польський 

перевізник 

JORDAN Group 

чеський перевізник 

TRANS JOB s.r.o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Херсон – Прага в частині 

схеми маршруту та 

перевізника, а саме, 

заміни польського 

перевізника JORDAN 

Group на GDAMALER 

TOUR Sp. z o. o. та 

чеського перевізника 

TRANS JOB s.r.o. на 

GDAMALER TOUR s.r.o. 

та Musil Tour spol. s.r.o. 

21.12.2020 

5 років 
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5 
ТОВ "ЕЛІТ БУС ТРАНС" 

(код ЄДРПОУ 41949976) 

польський 

перевізник 

LUCKY TRAVEL 

UA Sp. z o. o. 

закриття маршруту 

Сєвєродонецьк (06:40) – 

Варшава (05:40)  

13.08.2022 

6 

ФОП  

КОЗЛОВСЬКИЙ П. В. 

(РНОКПП 3222514012) 

білоруський 

перевізник 

ИЧУТП "Байер 

Транс" 

закриття маршруту 

Затока (12:10) – Мінськ 

(09:10) 

02.05.2021 

7 

Міністерство економіки 

та інфраструктури 

Республіки Молдова 

молдовський 

перевізник 

S.R.L. "Galiz-SV" 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Овідіополь – Кишинів в 

частині розкладу руху та 

схеми маршруту 

12.12.2020 

5 років 

8 
ТОВ "АТП 2013" 

(код ЄДРПОУ 38302036) 

італійський 

перевізник 

MOFFA TURISMO 

E SERVIZI s.r.l. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Борщів – 

Неаполь в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту  

24.05.2021 

5 років 

9 
ФОП СВИСТУН Б. Р. 

(РНОКПП 2645504679) 

польський 

перевізник 

POL SV LINES 

BOGDAN 

SVYSTUN 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту  

Чернівці – Любомеж в 

частині розкладу руху та 

схеми маршруту 

05.12.2020 

5 років 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів, внесення змін та закриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування відповідно до пунктів 1 – 9 

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» 
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 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 дії дозволів, внести зміни та закрити міжнародні автомобільні 

маршрути загального користування згідно пунктів 1 – 9 таблиці 1 та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 – 7). 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Погосяна Гамлета 

Ашотовича, 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 

Строк дії 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 

ФОП ПОПОВИЧ І. І. 

(код РНОКПП 2981410717) 

ТОВ 

"ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" 

(код ЄДРПОУ 33222496) 

чеський перевізник 

BUS-BOMBA s.r.o. 

словацький перевізник  

EM Travel s.r.o. 

відкриття маршруту  

Одеса – Ліберець  
3 роки 

2 
ФОП ПАВЛЮК В. І. 

(РНОКПП 2871821212) 

польський перевізник  

PAVLUKS-TRANS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – 

Варшава  

3 роки 

3 
ТОВ "КОЛУМБ-ПЛЮС 1" 

(код ЄДРПОУ 32590775) 

німецький перевізник 

BUS-LINES GmbH 

відкриття маршруту  

Суми – Гайльбронн   
3 роки 

4 
ТОВ "БАС-ЛАЙНС" 

(код ЄДРПОУ 41251170) 

молдовський перевізник 

"Transnadand Auto" 

S.R.L. 

відкриття маршруту  

Ясіня – Кишинів  
3 роки 

5 

ФОП ЄФРЕМЕНЮК А. Л. 

(РНОКПП 2731802092) 

ФОП БУРЦЕВ В. М. 

(РНОКПП 2529313357) 

польський перевізник  

Kozak Express Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – Єленя 

Гура 

3 роки 
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6 

ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН 

БІС" 

(код ЄДРПОУ 42759248) 

ТОВ "АТП ПОДІЛЛЯ-

ТУР" 

(код ЄДРПОУ 37016985) 

болгарський перевізник  

Perota Holding 

відкриття маршруту  

Київ – Сонячний 

Берег 

3 роки 

7 

ФОП ПОЛЯНСЬКИЙ Е. Л. 

(РНОКПП 2601119233) 

ТОВ "МАГРЕН" 

(код ЄДРПОУ 41295789) 

польський перевізник   

LOGO-TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Запоріжжя – 

Слупськ  

3 роки 

8 
ФОП ФЕДОРОВ Ю. В. 

(РНОКПП 2875811091) 

польський перевізник  

PHU AGA TRAVEL 

відкриття маршруту  

Київ – Каліш  
3 роки 

9 
ФОП ПАВЛЮК В. І. 

(РНОКПП 2871821212) 

польський перевізник  

PAVLUKS-TRANS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту  

Харків – Варшава  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування відповідно до пунктів 1 – 9 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 
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Вирішили: 

Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування 

відповідно до пунктів 1 – 9 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 8 – 16). 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії:                                                           Г. А. ПОГОСЯН 

 

 

_____________ Р. І. ДУБАС ____________ П. В. КРАВЧЕНКО 

_____________ О. Д. КЛИМПУШ ____________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

  

 


