
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
                м. Київ                       №

Про затвердження Протоколу № 211 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

Відповідно до абзацу другого пункту 1.5 глави 1 Порядку організації 
регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого 
наказом Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за           
№ 759/9358, н а к а з у ю:

1. Затвердити Протокол № 211 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 
від 23 лютого 2022 року (далі – Протокол), що додається.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити 
оформлення та видачу автомобільним перевізникам, зазначеним у Протоколі, 
дозволів на здійснення перевезень на регулярних міжнародних 
автомобільних маршрутах загального користування.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього 
наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Найєма М.

Міністр                   Олександр КУБРАКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
України
від _____________ № ___

П Р О Т О К О Л № 211засідання Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняттярішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючогомаршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнароднихавтомобільних маршрутах загального користування(далі – Комісія)
23.02.2022 м. Київ

Присутні:
Голова Комісії: директор Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури – Задорожний Олександр Вячеславович.Члени Комісії:- головний спеціаліст Відділу мультимодальних міжнароднихавтомобільних перевезень Управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури – Шляхта Андрій Володимирович (секретар Комісії);- начальник Управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури – Онищенко Катерина Вячеславівна;- головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупціїМінінфраструктури – Масяк Василь Юрійович;- головний спеціаліст відділу нормативної діяльності Юридичногодепартаменту Мінінфраструктури – Нагорна Марина Валеріївна;- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот ЮліяСергіївна;- виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай ЮрійВолодимирович.
Відсутні члени Комісії:
- заступник начальника Управління безпеки на транспорті – начальниквідділу безпеки руху та перевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури – Александров Сергій Васильович;
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- директор Департаменту надання адміністративних послуг на наземномутранспорті Державної служби України з безпеки на транспорті – МироненкоКостянтин Олександрович;- голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович.
Виступив: Задорожний О. В., який зазначив, що засідання Комісіїпроводиться відповідно до наказу Міністерства транспорту Українивід 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних,нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортому міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України22.06.2004 за № 759/9358 (далі – Порядок).У зв’язку з цим, він відзначив, що на засіданні присутні 7 (семеро) із 10(десяти) членів Комісії, затвердженої наказом Міністерства інфраструктуриУкраїни від 15.09.2015 № 365 «Про затвердження складу Комісії для розглядузвернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесеннязмін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярнихміжнародних автомобільних маршрутах загального користування» (із змінами)і повідомив, що така кількість забезпечує належний кворум для проведеннязасідання Комісії.Водночас Задорожний О. В. інформував про необхідність дотриманняавтомобільними перевізниками вимог законодавства в частині запобіганняпоширенню територією України та країн світу гострої респіраторної хворобиCOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема, постановиКабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановленнякарантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метоюзапобігання поширенню на території України гострої респіраторної хворобиCOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) тарозпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 288 «Протимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон тапунктів контролю».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання 1Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо внесення змін доміжнародних автомобільних маршрутів загального користування.
Питання 2Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження діїдозволів та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування.
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Питання 3Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження діїдозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.
Питання 4Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування.
По першому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив подані перевізниками заяви щодо внесення змін до міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування та строки/терміни діїдозволів (таблиця 1).

Таблиця 1
№п/п

Найменування українськогоперевізника / компетентногооргану іноземної держави
Найменуванняіноземного паритетногопартнера

Назва маршруту /суть змін Термін діїдозволу
1 2 3 4 5
1 ПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" італійський перевізникMOFFA TURISMO ESERVIZI s.r.l.

Чернівці - Сан-Ремо /в частині розкладу руху 01.12.2024

2 ФОП УКРАЇНЕЦЬ І. Б.
польський перевізникATI TRANSCOMPANY Sp. z o. o.італійський перевізникMOFFA TURISMO ESERVIZI s.r.l.

Херсон - Роверето /в частині перевізника, а саме,заміни ATI TRANSCOMPANY Sp. z o. o. наBUS.EXPRESS PL. Sp. z o. o.
21.03.2024

На голосування поставили питання:Щодо внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 та 2 таблиці 1.
Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст Відділу мультимодальнихміжнародних автомобільних перевезень Управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник Управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
головний спеціаліст відділу нормативної діяльностіЮридичного департаменту Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
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начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»

Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»
Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Внести зміни до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 та 2 таблиці 1 та рекомендуватиУкртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.

По другому питанню порядку денного слухали:Шляхту А. В., який оголосивподані перевізниками заяви щодо продовження дії дозволів та внесення змін доміжнародних автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 2).
Таблиця 2

№п/п
Найменуванняукраїнського перевізника /компетентного органуіноземної держави

Найменуванняіноземного паритетногопартнера
Назва маршруту /суть змін

Строк діїдіючого /новогодозволу1 2 3 4 5
1 ПП "ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС"

італійський перевізникMOFFA TURISMO ESERVIZI s.r.l.
Кропивницький - Рим /в частині розкладу руху 10.05.2022 /5 років

2 ТОВ "ЮНАС",ПП "НОВ-ТРАНСАВТО" без паритету

Покровськ - Карагасани /в частині розкладу руху,перевізника, а саме,виключення ПП "НОВ-ТРАНС АВТО" тадоповнення FIRMA"GALIZ-SV" S.R.L., схемимаршруту, а саме, заміниКарагасани на Штефан-Воде

02.05.2022 /5 років

3 МПВКП ФІРМА "ХЕВАІ К"
польський перевізникAGAT B.U.H .чеський перевізникKON-TRANS s.r.o.

Дрогобич - Плзень /в частині перевізника, асаме, виключення AGATB.U.H .
01.05.2022 /5 років

4 ТОВ "БАС-ЛАЙНС"
молдовськийперевізник"TRANSNADANDAUTO" S.R.L.

Чернігів - Кишинів /в частині розкладу руху тасхеми маршруту, а саме,заміни Чернігів на Київ
19.06.2022 /5 років

На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 – 4
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таблиці 2.
Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст Відділу мультимодальнихміжнародних автомобільних перевезень Управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник Управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
головний спеціаліст відділу нормативної діяльностіЮридичного департаменту Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»

Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»
Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Продовжити дію дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільнихмаршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 – 4 таблиці 2 тарекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.

По третьому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив подані перевізниками заяви щодо продовження дії дозволівміжнародних автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 3).
Таблиця 3

№п/п
Найменування українськогоперевізника / компетентногооргану іноземної держави

Найменування іноземногопаритетного партнера Назва маршруту
Строк діїдіючого /новогодозволу1 2 3 4 5

1 ТОВ "КОМФОРТЕКСПРЕС ЮА"
польський перевізникCOMFORT EXPRESSPOLSKA Sp. z o. o.

Запоріжжя -Познань 03.06.2022 /5 років

2
Міністерствоекономіки таінфраструктуриРеспубліки Молдова

молдовський перевізник"DAC-TRANS-SERVICE"S.R.L.
Чернівці -Єдинці 25.09.2021 /-



6

На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 3.
Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст Відділу мультимодальнихміжнародних автомобільних перевезень Управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник Управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
головний спеціаліст відділу нормативної діяльностіЮридичного департаменту Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»

Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»
Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Продовжити дію дозволу міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 3 та рекомендуватиУкртрансбезпеці забезпечити видачу відповідного дозволу.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення звернення Міністерства економіки та інфраструктуриРеспубліки Молдова (вх. в Мінінфраструктури від 28.01.2022 № 3282/0/7-22)про продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 2 таблиці 3.

Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович
“ЗА”

Члени: головний спеціаліст Відділу мультимодальнихміжнародних автомобільних перевезень Управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспорті

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”
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Мінінфраструктури (секретар Комісії)
начальник Управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури

ОнищенкоКатеринаВячеславівна
“ЗА”

головний спеціаліст сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
головний спеціаліст відділу нормативної діяльностіЮридичного департаменту Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»

Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»
Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити звернення Міністерства економіки та інфраструктуриРеспубліки Молдова (вх. в Мінінфраструктури від 28.01.2022 № 3282/0/7-22)про продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 2 таблиці 3 на підставі абзацудругого підпункту 3.4.8 пункту 3.4 глави 3 Порядку.

По четвертому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив подані перевізниками заяви щодо відкриття міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування (таблиця 4).
Таблиця 4

№п/п
Найменування українськогоперевізника / компетентногооргану іноземної держави

Найменування іноземногопаритетного партнера Назва маршруту Строк діїновогодозволу1 2 3 4 5
1 ТОВ "ВОЛИНЬ ЕКСПРЕС" польський перевізникAGAT B.U.H . Дніпро -Свіноуйсьце 3 роки
2 ФОП САПІТАШ О. М. без паритету Летичів - Будапешт 3 роки
3 ТОВ "ІКС БАС" польський перевізникFORSAGE AUTO Sp. z o. o. Затока - Губін 3 роки

4 ТОВ "АКІС ТРЕВЕЛ"
болгарський перевізник"Акис Турс" ЕООДгрецький перевізникAKIS TRAVEL

Київ - Афіни 3 роки

5 ТОВ "ПЕРЕВЕЗЕННЯМОШКОВСЬКИЙ ПЕТРО" польський перевізникAGAT B.U.H . Луцьк - Варшава 3 роки
6 ФОП ВОРОХТА М. Ю. чеський перевізникNIKOLO s.r.o. Ясіня - Прага 3 роки
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7 ТОВ "АВСТРІЯТРАНСАВТО"
австрійський перевізникAustrian Incentive ServiceGmbH

Біла Церква -Інсбрук 3 роки
8 ТОВ "П-ТРАНС" польський перевізникP-TRANS Sp. z o. o. Косів - Ченстохова 3 роки

9 ТОВ "ТУР-ТРАНС-Р"
польський перевізникBIURO PODROZY"EUROTRANS" PKSSp. z o. o.

Кам'янець-Подільський -Устка 3 роки

10 ТОВ "П-ТРАНС" польський перевізникP-TRANS Sp. z o. o. Косів - Слупськ 3 роки

11 ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М.
польський перевізникLEON POL TRANS Sp. z o. o.чеський перевізникNIKOLO s.r.o.

Харків - Плзень 3 роки

12 ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. польський перевізникLEON POL TRANS Sp. z o. o. Скадовськ -Слупськ 3 роки
13 ФОП КОТ Є. В. румунський перевізникS.C. NIKOLMIT S.R.L. Затока - Сучава 3 роки
14 ТОВ "РЕГІОНАВТО"ТОВ "ЄВРОВОЯЖ"

польський перевізникEAST WEST HELP DESKSp. z o. o.
Мелітополь -Колобжег 3 роки

На голосування поставили питання:Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 - 14 таблиці 4.
Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст Відділу мультимодальнихміжнародних автомобільних перевезень Управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник Управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
головний спеціаліст відділу нормативної діяльностіЮридичного департаменту Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»

Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»
Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”




