
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
                м. Київ                       №

Про затвердження Протоколу № 213 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 № 213 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 26 
липня 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 М. Найєма.

Міністр                            Олександр КУБРАКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
України
від _____________ № ___

П Р О Т О К О Л № 213засідання 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)
26.07.2022 м. Київ

Присутні:
Голова Комісії: директор Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури – Задорожний Олександр Вячеславович.Члени Комісії:- головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних пасажирськихавтомобільних 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 відділу правової експертизи Департаменту правовоїроботи Мінінфраструктури – Нагорна Марина Валеріївна;- головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення корупціїМінінфраструктури – Масяк Василь Юрійович;- 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.- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот ЮліяСергіївна;- виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай ЮрійВолодимирович.
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Відсутні члени Комісії:
- заступник начальника Управління безпеки на транспорті – начальниквідділу безпеки руху та перевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури – Александров Сергій Васильович;
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 9 (дев’ятеро) 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».Крім того, Задорожний О. В. зазначив, що у зв'язку з триваючоюширокомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України,Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Провведення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022, від18 квітня 2022 р. № 259/2022, від 18 травня 2022 року № 341/2022 «Пропродовження строку дії воєнного стану в Україні», введено на територіїУкраїни з 24 лютого 2022 року та відповідно продовжено строк дії воєнногостану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. Узв’язку з цим підкреслив необхідність вжиття автомобільними перевізникамизаходів щодо уникнення ризиків, що загрожують життю та здоров’ю персоналута пасажирів міжнародних автомобільних перевезень.
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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.Питання 3Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження діїдозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.Питання 4Про розгляд матеріалів щодо закриття міжнародного автомобільногомаршруту загального користування.Питання 5Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування.

По першому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив подані перевізниками заяви щодо несення змін до міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування та строки/терміни діїдозволів (таблиця 1).
Таблиця 1

№п/п
Найменування українськогоперевізника

Найменуванняіноземногопаритетногопартнера
Назва маршруту /суть змін

Строк діїдіючогодозволу
1 2 3 4 5
1 ФОП ОПАНАСЕНКО С. О. польськийP-TRANS Sp. zo. o.

Енергодар - Варшава / в частинірозкладу руху 23.09.2025

2 ФОП ВОРОХТА М. Ю. чеськийNIKOLO s.r.o.

Ясіня - Прага / в частині розкладуруху, схеми маршруту, а саме,заміни пункту прибуття Прага наПлзень, та перевізника, а саме,заміни чеського паритетногопартнера NIKOLO s.r.o. наVOROKHTA group s.r.o.

13.06.2025

3 ТОВ "МН ТРАНС" німецькийReisenburo "KIJ-GRAND"

Запоріжжя - Крефельд / в частиніперевізника, а саме, доповненняукраїнським паритетнимпартнером ТОВ "ЄВРОКЛУБ" тазаміни німецького перевізникаReisenburo "KIJ-GRAND" наEuroclub Busreisen GmbH

15.01.2024
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На голосування поставили питання:Щодо внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 – 3 таблиці 1.

Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович
“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаментуправової роботи Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
директор Департаменту надання адміністративних послуг наназемному транспорті Державної служби України з безпеки натранспорті

МироненкоКостянтинОлександрович
“ЗА”

голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавцівтранспорту «Федерація роботодавців транспорту України» Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”
Рішення прийнято одноголосно.Вирішили:Внести зміни до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 – 3 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 тастроки/терміни дії дозволів (таблиця 2).
Таблиця 2

№п/п
Найменування українськогоперевізника

Найменуванняіноземногопаритетногопартнера
Назва маршруту /суть змін

Строк діїдіючого /новогодозволу1 2 3 4 5
1 ПП "ФІРМА СТЕФАНТРАНССЕРВІС"

італійськийODRI ITALIAS.R.L.
Чернівці - Салерно / в частинірозкладу руху 27.08.2022/ 5 років
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2 ПП "-ІНТЕРТРАНС-" польськийOPENLINE Sp. zo. o.
Херсон (через Первомайськ) -Зелена Гура / в частинірозкладу руху

01.07.2022/ 5 років
3 ПП "-ІНТЕРТРАНС-" польськийOPENLINE Sp. zo. o.

Херсон (через Одесу) - ЗеленаГура / в частині розкладу руху 01.07.2022/ 5 років

4 ПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙЕКСПРЕС"
польськийJanosik Sp. z o. o.чеськийNIKOLO s.r.o.

Чернівці - Плзень / в частиніперевізника, а саме, заміниукраїнського паритетногопартнера ПП"ПРИКАРПАТСЬКИЙЕКСПРЕС" на ТОВ "ТВАД" тавиключення польськогопаритетного партнера JanosikSp. z o. o.

22.10.2022/ 5 років

5 ПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙЕКСПРЕС" польськийJanosik Sp. z o. o.

Чернівці - Вроцлав / в частинірозкладу руху, схемимаршруту, а саме, замінипункту відправлення Чернівціна Хмельницький, таперевізника, а саме, замінипольського паритетногопартнера Janosik Sp. z o. o. наPREXSELL Sp. z o. o.

09.10.2022/ 5 років

6 ПрАТ "Збаразьке АТП-16140" чеськийNIKOLO s.r.o.
Рахів - Ліберець / в частиніперевізника, а саме, заміниукраїнського паритетногопартнера ПрАТ "ЗбаразькеАТП-16140" на ТОВ "ТВАД"

20.10.2022/ 5 років

7 ТОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇПЕРЕВЕЗЕННЯ"
польський"PAI" JerzySobolewsky

Київ - Щецин / в частинірозкладу руху та схемимаршруту, а саме, замінипункту відправлення Київ наІзміїл
04.08.2022/ 5 років

8 ТОВ "ЕЛЬБУС" чеськийSVD Trans s.r.o. Київ - Хеб / в частині розкладуруху 08.11.2022/ 5 років

9
ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ"ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"ТОВ "ЕЛЬБРУС-ТРАНС"

польськийECOLINESPOLSKA Sp. z o.o.

Київ - Варшава / в частинірозкладу руху та перевізника, асаме, виключення польськогоперевізника BUSSERVICE.PLSp. z o. o.
19.11.2022/ 5 років

10 ТОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇПЕРЕВЕЗЕННЯ"
польський"PAI" JerzySobolewsky

Київ - Владиславово / в частинірозкладу руху 04.08.2022/ 5 років

11 ФОП ПАВЛОВСЬКИЙ І. П. польськийZUT-H TeresaMarcyniuk

Володимир - Хелм / в частинірозкладу руху та перевізника, асаме, доповнення українськимпаритетним партнером ТОВ"ВОЛОДОМИР-ТРАНС"
04.10.2022/ 5 років

12 ФОП ПАВЛОВСЬКИЙ І. П. польськийZUT-H Teresa Володимир - Хелм / в частиніперевізника, а саме, 04.10.2022/ 5 років
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Marcyniuk доповнення українськимпаритетним партнером ТОВ"ВОЛОДОМИР-ТРАНС"

13 ТОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇПЕРЕВЕЗЕННЯ"
польський"PAI" JerzySobolewsky

Івано-Франківськ -Владиславово / в частинірозкладу руху та перевізника, асаме, заміни пунктувідправлення Івано-Франківськна Чернівці

04.08.2022/ 5 років

14 ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР"
польськийLUX-REISEN BISSp. z o. o.німецькийRMT GmbH

Херсон - Бонн / в частиніперевізника, а саме, заміниукраїнського паритетногопартнера ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" на ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕНБІС"

10.02.2023/ 5 років

На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 – 14таблиці 2.
Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаментуправової роботи Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
директор Департаменту надання адміністративних послуг наназемному транспорті Державної служби України з безпеки натранспорті

МироненкоКостянтинОлександрович
“ЗА”

голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавцівтранспорту «Федерація роботодавців транспорту України» Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
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Вирішили:Внести зміни до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 – 14 таблиці 2 та рекомендуватиУкртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.

По третьому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив подану перевізником заяву щодо продовження дії дозволуміжнародного автомобільного маршруту загального користування (таблиця 3).
Таблиця 3

№п/п Найменуванняукраїнського перевізника
Найменуванняіноземного паритетногопартнера Назва маршруту

Строк діїдіючого /новогодозволу1 2 3 4 5
1 ТОВ "ПЕРЕВЕЗЕННЯМОШКОВСЬКИЙПЕТРО"

польський"AGAT" B.U.H. Струмівка - Люблін 01.10.2022 /5 років
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 безпеки натранспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович
“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаментуправової роботи Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
директор Департаменту надання адміністративних послуг наназемному транспорті Державної служби України з безпеки натранспорті

МироненкоКостянтинОлександрович
“ЗА”

голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавцівтранспорту «Федерація роботодавців транспорту України» Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”
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Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Продовжити дію дозволу міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 3 та рекомендуватиУкртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.

По четвертому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив зміст листів Укртрансбезпеки та автомобільного перевізникаТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" щодо закриття міжнародного автомобільногомаршруту загального користування (таблиця 4).
Таблиця 4

№п/п
Найменування українськогоперевізника / компетентногооргану іноземної держави

Найменування іноземногопаритетного партнера Назва маршруту Строк діїдіючогодозволу1 2 3 4 5

1 ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕНБІС"ПП "АТП ПОДІЛЛЯ ТУР"

польськийLUX-REISEN BIS Sp. z o. o.чеськийHolfedtrans s.r.o.словацькийSANYTOUR s.r.o.

Харків -Згожелець 15.11.2023

На голосування поставили питання:Щодо відхилення закриття міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 4.
Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаментуправової роботи Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
директор Департаменту надання адміністративних послуг наназемному транспорті Державної служби України з безпеки натранспорті

МироненкоКостянтинОлександрович
“ЗА”
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голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавцівтранспорту «Федерація роботодавців транспорту України» Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити пропозицію Укртрансбезпеки (лист від 15.07.2022№ 5587/7.1/14-22) щодо закриття міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 4 на з огляду нааргументовані пояснення, викладені в листі автомобільного перевізникаТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" (лист від 22.07.2022 № 58/22).

По п’ятому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який оголосивподані перевізниками заяви щодо відкриття міжнародних автомобільнихмаршрутів загального користування (таблиця 5).
Таблиця 5

№п/п
Найменування українськогоперевізника / компетентногооргану іноземної держави

Найменування іноземногопаритетного партнера Назва маршруту Строк діїновогодозволу1 2 3 4 5
1 ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ"НОВА УКРАЇНА"

грузинськийLLC "M TRANS" Київ - Батумі 3 роки

2 ФОП ВОЗНЮК Р. В. польськийCOMFORT EXPRESSPOLSKA Sp. z o. o. Київ - Вроцлав 3 роки

3 ФОП ПАВЛЮК В. І. польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Київ - Свіноуйсьце 3 роки

4 ТОВ "ЄВРОВОЯЖ" італійськийMOFFA TURISMO ESERVIZI S.R.L. Київ - Таранто 3 роки

5 ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"
польськийLUX-REISEN BIS Sp. z o. o.німецькийSternlinien GmbH

Кременчук - Бонн 3 роки

6 ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"
польськийLUX-REISEN BIS Sp. z o. o.німецькийSternlinien GmbH

Маріуполь -Фрайбург 3 роки

7 ПП "-ІНТЕРТРАНС-" польськийOPENLINE Sp. z o. o.чеський Миколаїв - Прага 3 роки
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Vilatrans s.r.o.

8 ТОВ "АВГУСТ V"ПП "ЛЮКС-СМС" польськийLUX SMS Sp. z o. o. Одеса - Вроцлав 3 роки

9 ТОВ "АВГУСТ V"ПП "ЛЮКС-СМС" польськийLUX SMS Sp. z o. o. Одеса - Щецин 3 роки

10 ФОП ПАВЛЮК В. І. польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Суми - Варшава 3 роки

11 ФОП СИМЧЕРА М. І. чеськийPROTAS BUS s.r.o. Тячів - Кладно 3 роки

12 ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"
польськийLUX-REISEN BIS Sp. z o. o.німецькийSternlinien GmbH

Харків - Аахен 3 роки

13 ТОВ "ПРЕКСБУС" польськийPRIXSELL Sp. z o. o. Хмельницький -Щецин 3 роки

14 ФОП ОНЧУЛ В. І. словацькийLevExpres s.r.o. Чернівці -Братислава 3 роки

15 ТОВ "ІМІ-ТРЕВЕЛ" польськийFORSAGE AUTO Sp. z o. o. Чернівці - Варшава 3 роки

16 ТОВ "ТОМБУС" польськийEAST WEST HELP DESKSp. z o. o. Чернівці - Жари 3 роки

17 ПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" румунськийS.C. NICOLMIT S.R.L. Чернівці - Сальча 3 роки

18 ФОП ПАВЛЮК В. І. польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Чернігів - Варшава 3 роки

19 ФОП КОВАЛЬОВ В. В. польськийK.V. Group Sp. z o. o. Ямпіль - Варшава 3 роки

20 ТОВ "БОНА ТУР" польськийJ.A.M. Sp. z o. o. Чернівці - Бидгощ 3 роки

21 ТОВ "П-ТРАНС" польськийP-TRANS Sp. z o. o.
Кам'янець -Подільський -Слупськ 3 роки

22 ТОВ "П-ТРАНС" польськийP-TRANS Sp. z o. o.
Кам'янець -Подільський -Ченстохова 3 роки
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23 ПрАТ "АТАСС-БОРИСПІЛЬ" польськийAkkord-Plus Sp. z o. o. Київ - Познань 3 роки

24 ТОВ "ЗАХІДНІ АВТОЛІНІЇ" польськийCHAYKATRANS Sp. z o. o. Харків - Варшава 3 роки

25 ФОП КОСТЕНКО О. І. польськийPW "MAX" K.PALUS Spolkajawna
Павлоград -Вроцлав 3 роки

26 ФОП БОНДАР Ю. В. польськийCOMFORT EXPRESSPOLSKA Sp. z o. o. Київ - Гдиня 3 роки

27 ФОП САВЧУК В. С. без паритету Київ - Таллінн 3 роки

28 ФОП ЛИСЕНКО А. С.ПП"КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" без паритету Запоріжжя -Будапешт 3 роки

На голосування поставили питання:Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 - 28 таблиці 5.
Голосували:ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управлінняміжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

начальник управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаментуправової роботи Мінінфраструктури Нагорна МаринаВалеріївна “ЗА”
головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
директор Департаменту надання адміністративних послуг наназемному транспорті Державної служби України з безпеки натранспорті

МироненкоКостянтинОлександрович
“ЗА”

голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавцівтранспорту «Федерація роботодавців транспорту України» Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”
начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс» Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”
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