


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України  

від 27 січня 2020 р. № 21 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 172 

 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) 

 

 

 

17.01.2020                                                                                                           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; 

- 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. 
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Відсутні: 

- заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень – начальник відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури – 

Кубальська-Колтунович Світлана Сергіївна; 

- 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 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 ШУБА В. Ф. 
(код РНОКПП 2836703538) 

польський перевізник 

Firma AG-MAR 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Рівне – 

Варшава в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з 

Рівного на Київ, та 

розкладу руху 

5 років 

2 

АТ "УЖГОРОДСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12107" 
(код ЄДРПОУ 03114017) 

словацький перевізник 

CK Eurotour, s.r.o. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Ужгород – 

Свіднік в частині 

розкладу руху 

5 років 

3 ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ СЛОН 7" 
(код ЄДРПОУ 38502690) 

польський перевізник 

GREENLINES Sp. z o. 

o. 

внесення змін до 

маршруту Харків – 

Вейгерово в частині 

розкладу руху 

19.11.2022 

4 ПП "КОРСАР" 
(код ЄДРПОУ 22754395) 

молдовський 

перевізник 

"Scorpion-Trans" S.R.L. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Лазурне – 

Кишинів в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з 

Кишиніва на Страшени, 

розкладу руху та 

перевізника, а саме, 

заміни молдовського 

перевізника "Scorpion-

Trans" S.R.L. на "DAC-

TRANS-SERVICE" S.R.L. 

5 років 

5 ФОП ПАВЛОВСЬКИЙ І. П. 
(код РНОКПП 2683412975) 

польський перевізник 

ZUT-H Teresa 

Marcyniuk 

внесення змін до 

маршруту Запоріжжя – 

Глівіце в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з 

Глівіце на Ченстохова, та 

розкладу руху 

09.09.2021 

6 ФОП ПАВЛОВСЬКИЙ І. П. 
(код РНОКПП 2683412975) 

польський перевізник 

ZUT-H Teresa 

Marcyniuk 

продовження дії дозволу 

по маршруту Рівне – 

Варшава  

5 років 

7 
ФОП ГАВРИЛЮК В. З. 

(код РНОКПП 2758715536) 
ТОВ "ГРАНДЕС ТУР"  

іспанський перевізник 

Victor & David Viaje 

S.L. 

продовження дії дозволу 

та внесення змін до 

маршруту Київ – Мадрид 

5 років 
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(код ЄДРПОУ 40476198) в частині розкладу руху 

та перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником  

ТОВ "ГРАНДЕС ТУР" 

(код ЄДРПОУ 40476198) 

8 ТОВ "ЮНІВЕРС" 
(код ЄДРПОУ 30552675) 

болгарський перевізник  

ООД "Дорис" 

продовження дії дозволу 

по маршруту Київ – 

Софія  

5 років 

9 ТОВ "ТРАНСПОРТ-1" 
(код ЄДРПОУ 40965232) 

польський перевізник 

"ASIK" Sp. z o. o.  

чеський перевізник 

Leo Express s.r.o. 

внесення змін до 

маршруту Львів – 

Острава в частині схеми 

маршруту та розкладу 

руху  

25.05.2024 

10 ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 
(код ЄДРПОУ 2867919731) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS Sp. 

z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Полтава – 

Лодзь в частині схеми 

маршруту та розкладу 

руху 

24.11.2022 

11 ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 
(код ЄДРПОУ 2867919731) 

польський перевізник  

LEON POL TRANS Sp. 

z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Полтава – 

Свиноусьце в частині 

схеми маршруту 

11.12.2022 

12 ФОП КОЛОС В. А. 
(код РНОКПП 2786712296) 

без паритету 

внесення змін до 

маршруту Ужгород – 

Липкани в частині 

розкладу руху  

16.01.2022 

13 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

"DAC-TRANS-

SERVICE" S.R.L. 

внесення змін до 

маршруту Чернівці – 

Бричень в частині схеми 

маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з 

Бричень на Единці, та 

розкладу руху 

25.09.2021 

14 ПП "ЯРТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 38303768) 

польський перевізник   

J.A.M. Sp. z o. o. 

внесення змін до 

маршруту Поляниця 

(Буковель) – Люблін в 

частині розкладу руху та 

та схеми маршруту 

24.11.2022 

15 ПП "ЯРТРАНС" 
(код ЄДРПОУ 38303768) 

молдовський 

перевізник   

S.R.L. "TORPEDO" 

внесення змін до 

маршруту  

Хмельницький – Окниця 

в частині розкладу руху 

та та схеми маршруту 

24.11.2022 

16 

Міністерство економіки та 

інфраструктури Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник 

"BAZA DE 

TRANSPORT AUTO nr. 

7" S.A. 

продовження дії дозволу 

по маршруту Одеса – 

Штефан Воде 

5 років 
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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 

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 

 

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 – 16). 

 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Дубаса Романа Івановича, 

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 

Строки / 

терміни 

дії 

дозволів 

1 2 3 4 5 

1 

ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. 
(код РНОКПП 2834307230) 

ФОП ПИВОВАРОВ О. О. 
(код РНОКПП 2226710976) 

білоруський перевізник  

ЧПУП 

"АвтоСержТранс" 

відкриття маршруту 

Краматорськ – Могильов  
3 роки 

2 
ПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

ЕКСПРЕС" 
(код ЄДРПОУ 35901313) 

польський перевізник  

Janosik Sp z o.o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Щецин 
3 роки 

3 ФОП ПІДЧЕХА І. М. 
(РНОКПП 2427616997) 

польський перевізник  

FIRMA AG-MAR Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту 

Броди – Груєць 
3 роки 

4 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-

АВТОЛЮКС" 

(код ЄДРПОУ 40784911), 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 
(код ЄДРПОУ 30678480) 

польський перевізник  

ECOLINES POLSKA 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту  

Київ – Щецин  
3 роки 

5 ФОП ЖУЛЕПА Р. В. 
(РНОКПП 3203722877) 

молдовський 

перевізник   

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

відкриття маршруту  

Київ – Окниця  
3 роки 

6 ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. 
(код РНОКПП 2834307230) 

білоруський перевізник  

ЧПУП 

"АвтоСержТранс" 

відкриття маршруту  

Київ – Могильов  
3 роки 

7 ФОП ГОРОХ І. П. 
(РНОКПП 2821816174) 

молдовський 

перевізник   

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

відкриття маршруту 

Хмельницький – Окниця 
3 роки 

8 
ПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

ЕКСПРЕС" 
(код ЄДРПОУ 35901313) 

польський перевізник  

Janosik Sp z o.o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Гдиня  
3 роки 

9 ФОП КАЛІНІЧЕНКО Н. В. 
(РНОКПП 2790202786) 

молдовський 

перевізник   

S.R.L. 

"TRANSELEGANT-

TUR" 

відкриття маршруту 

Полтава – Каушани  
3 роки 

10 ТОВ "ІНТЕРБУС" 
(код ЄДРПОУ 43008893) 

словацький перевізник  

EM Travel s.r.o. 

відкриття маршруту 

Одеса - Кошице 
3 роки 

11 ТОВ "ІВ-АВТО" 
(код ЄДРПОУ 38816302) 

польський перевізник   

FlixBus Polska Sp. z o. 

o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Варшава  
3 роки 

12 ТОВ "ІВ-АВТО" 
(код ЄДРПОУ 38816302) 

польський перевізник   

FlixBus Polska Sp. z o. 

o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Вроцлав  
3 роки 
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13 ФОП СЛУХИНСЬКИЙ М. О. 
(РНОКПП 1813107477) 

польський перевізник  

Przedsiebiorstwo 

Wielobranzowe P&V Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту 

Чернівці – Гданськ  
3 роки 

14 

ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 
(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Скадовськ – Щецин  
 

15 

ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 
(код ЄДРПОУ 39843638) 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Кривий Ріг – Колобжег 
 

16 ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" 
(код ЄДРПОУ 37016985) 

польський перевізник  

LUX-REISEN  

BIS Sp. z o. o. 

німецький перевізник 

RMT GmbH 

відкриття маршруту 

Херсон – Бонн  
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування згідно пунктів 1 – 13, 16 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» 
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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 пунктів 1 – 13, 16 таблиці 2 та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 17 – 30). 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви автомобільного перевізника ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39843638) згідно пункту 14 

таблиці 2 на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

 

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» 
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Рішення прийнято одноголосно 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву автомобільного перевізника ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39843638) згідно пункту 14 

таблиці 2 на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви автомобільного перевізника ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39843638) згідно пункту 15 

таблиці 2 на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

 

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 
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Вирішили: 

Відхилити заяву автомобільного перевізника ТОВ "ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ "СВ-ТРАНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39843638) згідно пункту 15 

таблиці 2 на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

 

 

 

Заступник голови Комісії:                                           Р. І. ДУБАС 

 

 

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

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

_______________С. Г. ХМАРСЬКИЙ __________І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

  

  

 

 


