
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
                м. Київ                       №

Про затвердження Протоколу № 215 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 № 215 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 03 жовтня 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 № 215засідання 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)
03.10.2022 м. Київ

Присутні:Голова Комісії: директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури – Задорожний Олександр Вячеславович.Члени Комісії:- головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних пасажирськихавтомобільних перевезень управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури– Шляхта Андрій Володимирович (секретар Комісії);- начальник управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури– Онищенко Катерина Вячеславівна;
- заступник начальника управління – начальник відділу розвиткуміжнародних пасажирських автомобільних перевезень управління міжнароднихавтомобільних перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури – Бакал Анна Михайлівна;- заступник начальника Управління безпеки на транспорті – начальниквідділу безпеки руху та перевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури – Александров Сергій Васильович;- головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення корупціїМінінфраструктури – Масяк Василь Юрійович;- 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 організацій роботодавцівавтомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій Володимирович.
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Відсутні члени Комісії:- головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаменту правовоїроботи Мінінфраструктури – Нагорна Марина Валеріївна;- директор Департаменту надання адміністративних послуг на наземномутранспорті Державної служби України з безпеки на транспорті – МироненкоКостянтин Олександрович;
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 11(одинадцяти) 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.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 «Про введеннявоєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня2022 р. № 259/2022, від 18 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовженнястроку дії воєнного стану в Україні», введено на території України з 24 лютого2022 року та відповідно продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. У зв’язку з цимпідкреслив необхідність вжиття автомобільними перевізниками заходів щодоуникнення ризиків, що загрожують життю та здоров’ю персоналу та пасажирівміжнародних автомобільних перевезень.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо внесення змін доміжнародних автомобільних маршрутів загального користування.2. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження діїдозволів та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування.3. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження діїдозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.4. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриттяміжнародних автомобільних маршрутів загального користування.
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По першому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який оголосивподані перевізниками заяви щодо внесення змін до міжнародних автомобільнихмаршрутів загального користування та строки/терміни дії дозволів (таблиця 1).

Таблиця 1
№п/п

Найменування українськогоперевізника
Найменуванняіноземногопаритетногопартнера

Назва маршруту /суть змін
Строк діїдіючогодозволу

1 2 3 4 5
1 ФОП ПАЛЬКО В. А. Pas-Trans Sp. zo. o. Вінниця - Свіноуйсьце / в частинірозкладу руху 11.10.2023

2 без паритету S.R.L. "Finante-Regent"
Чернівці - Бельці / в частиніперевізника, а саме, доповненнямолдовським паритетнимпартнеромS.R.L. "B.M.N. Trans"

04.07.2024

На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 1 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту АлександровСергій “ЗА”
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дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури Васильович
начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародний автомобільний маршрут загальногокористування, зазначений в пункті 1 таблиці 1 до з’ясування з компетентнимиорганізаціями відповідності поданих перевізником автобусів MERCEDES-BENZSprinter умовам перевезень та отримання письмових пояснень автомобільногоперевізника щодо обставин, пов’язаних із порушеннями законодавства проавтомобільний транспорт, допущеними ним, які надано Укртрансбезпекою.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення звернення Міністерства інфраструктури і регіональногорозвитку Республіки Молдова від 20.09.2022 № 08/3-1-7873 щодо внесення зміндо міжнародного автомобільного маршруту загального користування,зазначеного в пункті 2 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”
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заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити звернення Міністерства інфраструктури і регіонального розвиткуРеспубліки Молдова від 20.09.2022 № 08/3-1-7873 щодо внесення змін доміжнародного автомобільного маршруту загального користування, зазначеногов пункті 2 таблиці 1, на підставі абзацу сьомого питання 2 Протоколу засіданняукраїнсько – молдовської Змішаної Комісії щодо міжнародного автомобільногосполучення від 26 - 27 березня 2019 року (а саме, у зв’язку з відсутністю копійдіючих українського та молдовського дозволів зазначеного маршруту).

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 "ЯРТРАНС" польськийJ.A.M. Sp. z o. o.

Поляниця ("Буковель") -Люблін / в частині перевізника,а саме, замінипольськогопаритетного партнера J.A.M.Sp. z o. o. на LEON POLTRANS Sp. z o. o.

24.11.2022/ -

2 ФОП ГРЕЧАНЮК В. І.ФОП ГРЕЧАНЮК А. В.
польськийGDAMALERTOUR Sp. z o. o.

Херсон - Зелена Гура / вчастині розкладу руху 25.12.2022/ -
3 ПП "ТЕРНВОЯЖ" польськийFORTUNA TOURSp. z o. o.

Харків - Щецин / в частинірозкладу руху 10.12.2022/ -

4 ФОП ПАСЛАВСЬКИЙ Я. А. італійськийS.E.A.F. s.a.s.Ferrazza Angelo
Чернівці - Барі / в частинірозкладу руху, схемимаршруту, а саме, замінипункту відправлення Чернівці

27.11.2022/ -
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на Херсон та пункту прибуттяБарі на Неаполь, таперевізника, а саме,доповнення українськимперевізником ТОВ "ВДЕКСПРЕС" заміни італійськогоперевізника S.E.A.F. s.a.s.Ferrazza Angelo на ODRIITALIA S.R.L.

5 ФОП ПАСЛАВСЬКИЙ Я. А. італійськийS.E.A.F. s.a.s.Ferrazza Angelo

Вінниця - Беневенто / в частинірозкладу руху, схемимаршруту, а саме, замінипункту відправлення Вінницяна Запоріжжя та пунктуприбуття Беневенто наСалерно, та перевізника, а саме,доповнення українськимперевізником ТОВ "АЛ-ТРАНСТУР" заміни італійськогоперевізника S.E.A.F. s.a.s.Ferrazza Angelo на ODRIITALIA S.R.L.

25.12.2022/ 5 років

6 ФОП КОНОНЧУК В. В. польськийEKSPERT BUS

Тернопіль - Варшава / схемимаршруту, а саме, доповненняукраїнським перевізником ТОВ"КОВЕЛЬ Д-ТРАНС" та замінипольського перевізникаEKSPERT BUS наSPOLDZIELNIA SOCJALNAJAN TRANS

03.12.2022/ 5 років

7 ТОВ "БУРАК-ТРЕВЕЛ"
польськийB.P.I.U.T."POLONINY"IRENA STEC

Івано-Франківськ - Жешув / вчастині розкладу руху 10.12.2022/ 5 років
8 ТОВ"ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" словацькийEM Travel s.r.o. Мукачево - Кошице / в частинірозкладу руху 19.12.2022/ 5 років

9 ФОП КОВАЛЬ В. М.

чеськийD.M.D.-GROUP,spol. s r.o.польськийJacekLegendziewiczJORDAN Group

Рахів - Ліберець / в частинірозкладу руху та перевізника, асаме, заміни польськогопаритетного партнера JacekLegendziewicz JORDAN Groupна "ASIK" Sp. z o. o.

28.12.2022/ -

10 ФОП ЩОКА Ю. Ю. чеський"REGA & R" spol.s.r.o.

Тячів - Прага / в частинірозкладу руху та перевізника, асаме, заміни чеськогоперевізника "REGA & R" spol.s.r.o. на REGABUS s.r.o.
10.12.2022/ -

11 ФОП ЩОКА Ю. Ю. REGABUS s.r.o. Тячів - Прага / в частинірозкладу руху 08.03.2024/ -
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На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 – 3 таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародні автомобільні маршрути загальногокористування, зазначені в пунктах 1 – 3 таблиці 2, до отримання письмовихпояснень автомобільних перевізників щодо обставин, пов’язаних ізпорушеннями законодавства про автомобільний транспорт, допущеними ними,які надано Укртрансбезпекою.
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На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 4 таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародний автомобільний маршрут загальногокористування, зазначений в пункті 4 таблиці 2, до моменту зникнення умов, щостворюють загрозу життю екіпажам та пасажирам транспортних засобів, унаселених пунктах, через які пролягає маршрут.
На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних
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автомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 5 - 8таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Продовжити дії дозволів та внесення змін до міжнародних автомобільнихмаршрутів загального користування, зазначених в пунктах 5 - 8 таблиці 2, тарекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ФОП КОВАЛЬ В. М. про продовження дії дозволута внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 9 таблиці 2.
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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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ФОП КОВАЛЬ В. М. про продовження дії дозволу тавнесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 9 таблиці 2, на підставі абзацу п’ятогопідпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяв ФОП ЩОКА Ю. Ю. про продовження дії дозволу тавнесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 10 та 11 таблиці 2.



11
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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяви ФОП ЩОКА Ю. Ю. про продовження дії дозволу тавнесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 10 та 11 таблиці 2, на підставі абзацу другогопідпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку (а саме, у зв’язку із невідповідністюпакету документів змісту заяви).

По третьому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який оголосивподані перевізником заяви щодо продовження дії дозволів міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування (таблиця 3).
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Таблиця 3

№п/п Найменуванняукраїнського перевізника Найменування іноземногопаритетного партнера Назва маршруту Строк діїдіючого /нового дозволу1 2 3 4 5
1

ТОВ "УКРАЇНСЬКІЛІНІЇ"ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"
польськийECOLINES POLSKA Sp.z o. o. Суми - Зелена Гура 04.12.2022 / -

2
ТОВ "УКРАЇНСЬКІЛІНІЇ"ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"

польськийECOLINES POLSKA Sp.z o. o. Ізмаїл - Варшава 08.12.2022 / -

3
ТОВ "УКРАЇНСЬКІЛІНІЇ"ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"

польськийECOLINES POLSKA Sp.z o. o. Кривий Ріг - Варшава 04.12.2022 / -

4 ТОВ "РБУС" чеськийREGABUS s.r.o. Рахів - Плзень 25.12.2022 / -
На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 – 3 таблиці 3.

Голосували:
ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управлінняміжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

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

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання тавиявлення корупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на Александров “ЗА”
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транспорті – начальник відділу безпеки руху таперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури

СергійВасильович
начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання«Український транспортний союз»

Дробот ЮліяСергіївна “УТРИ-МАЛАСЬ”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародні автомобільні маршрути загальногокористування, зазначені в пунктах 1 – 3 таблиці 3, до отримання письмовихпояснень автомобільних перевізників щодо обставин, пов’язаних ізпорушеннями законодавства про автомобільний транспорт, допущеними ними,які надано Укртрансбезпекою.
На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 4 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті – Александров “ЗА”
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начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

СергійВасильович
начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний 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 4 таблиці 3, та рекомендуватиУкртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.

По четвертому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив подані перевізниками заяви щодо відкриття міжнароднихавтомобільних маршрутів 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 ПП "-ІНТЕРТРАНС-"

польськийOPENLINE Sp. z o. o.німецькийVISIT LINE GmbH
Київ - Бременгафен -

2 ТОВ "КАНТОЛБУСТРЕВЕЛ" польськийKANTOL Anatolii Kantor Чернігів - Бидгощ -

3 ФОП СТЕЦИК Т.В
польськийIDEAL TRAVELчеськийNIKOLO s.r.o.

Київ - Плзень -

4 ТОВ "ТРАНС-СІТІ" молдовськийSA "BTA-35" Гора - Кишинів -

5 ТОВ "ГЮНСЕЛ"
турецькийLÜKS MURADOĞLUTURSELTAŞIMASILIK TURİZM VESEYAHAT LİMİTEDŞİRKETİ

Одеса - Стамбул -

6 ПП"КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС"ФОП ЛИСЕНКО А. С.
молдовський"RENY TURS" S.R.L. Харків - Штефан-Воде -

7 ПП"КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" словацькийCOMPANY "INTER BUS" Харків - Кошице -
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ФОП ЛИСЕНКО А. С. s.r.o.

8 ФОП ПАВЛЮК В. І. польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Запоріжжя -Варшава -
9 ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631"ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"

польськийEWE-TRANS Sp. z o. o. Одеса - Вроцлав -

10 ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631"ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"
польськийEWE-TRANS Sp. z o. o. Коломия - Вроцлав -

11 ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631"ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"
польськийEWE-TRANS Sp. z o. o. Коломия - Познань -

12 ФОП ПАВЛЮК В. І. польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Суми - Слубіце -
13 ТОВ "ЮНАС" молдовський"GALIZ-SV" S.R.L. Київ - Кишинів -
14 ФОП СТЕЦИК Т. В. польськийIDEAL TRAVEL Маріуполь -Свіноуйсьце -
15 ТОВ “ЗЕСЕН ТРАНС” польськийZESEN TRANS Sp. z o. o. Київ - Вроцлав -
16 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ"ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" без паритету Чернівці - Кишинів -

17 АТ "УЖГОРОДСЬКЕАВТОТРАНСПОРТНЕПІДПРИЄМСТВО 1207"
словацькийSAL spol. s.r.o. Ужгород -Требішов 3 роки

18 ФОП ЧЕРНЕНКО С. І.
польськийCOMFORT EXPRESSPOLSKA Sp. z o. o.чеськийMEGABUSTRANS s.r.o.

Харків - Прага 3 роки

19 ТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ" чеськийMusil Tour spol. s.r.o. Курортне - Плзень 3 роки
20 ТДВ "ОРІОН АВТО" польськийBETELGEIZE Sp. z o. o. Харків - ЗеленаГура 3 роки
21 ТДВ "ОРІОН АВТО" польськийBETELGEIZE Sp. z o. o. Запоріжжя - Гдиня 3 роки
22 ТОВ "БІ-АВТОТРАНС" польськийP.P.H.U. "MEGAPOL" Київ - Плонськ 3 роки
23 ФОП МЕЛЬНИЧУК В. П. польськийSPOLDZIELNIA SOCJALNAJAN TRANS

Нововолинськ -Хелм 3 роки

24 ТОВ "БАС-ЛАЙНС" польськийCOMFORT EXPRESSPOLSKA Sp. z o. o. Київ - Колобжег 3 роки
25 ТОВ "МК ВОЯЖ" польськийFORSAGE AUTO Sp. z o. o. Чернівці - Легниця 3 роки
26 ПП "ЛЮКС-СМС" молдовський"RENY TURS" S.R.L. Дніпро - Алава 3 роки
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27 ФОП КОЗЛОВА С. О. болгарський"ТРАВЕЛ ТУР" ЕООД Дніпро - Пловдив 3 роки
28 ТОВ “ЗЕСЕН ТРАНС” польськийZESEN TRANS Sp. z o. o. Одеса - Познань 3 роки
29 ТОВ “РОЛАНД-ТРАНС” румунськийS.C. NICOLMIT S.R.L. Хмельницький -Сучава 3 роки
30 ТОВ “РОЛАНД-ТРАНС” румунськийS.C. NICOLMIT S.R.L. Броди - Сучава 3 роки
31 ТОВ “РОЛАНД-ТРАНС” румунськийS.C. NICOLMIT S.R.L. Броди - Сучава 3 роки
32 ПП "ЄВРОТРАНС ЮГ" молдовськийS.R.L. "DAC-TRANS-SERVICE"

Первомайськ -Кишинів 3 роки
33 ПП "ММПП-СТРИЙ" польськийPKS Sp. z o. o. Стрий -Перемишль 3 роки
34 ТОВ "ІКС БАС" польськийFORSAGE AUTO Sp. z o. o. Очаків - Гдиня 3 роки

На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 – 13 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспорті
АлександровСергійВасильович

“ЗА”
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Мінінфраструктуриначальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародні автомобільні маршрути загальногокористування, зазначені в пунктах 1 – 13 таблиці 4, до отримання письмовихпояснень автомобільних перевізників щодо обставин, пов’язаних ізпорушеннями законодавства про автомобільний транспорт, допущеними ними,які надано Укртрансбезпекою.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ФОП СТЕЦИК Т. В. про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 14таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспорті
АлександровСергійВасильович

“ЗА”
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Мінінфраструктуриначальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ФОП СТЕЦИК Т. В. про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 14таблиці 4, на підставі абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ТОВ “ЗЕСЕН ТРАНС” про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 15таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського Дробот Юлія “ЗА”
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громадського об’єднання «Український транспортний союз» Сергіївнавиконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ТОВ “ЗЕСЕН ТРАНС” про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 15таблиці 4, на підставі абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяв ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" та ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" про відкриття міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 16 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання Лущай Юрій “ЗА”
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організацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс» Володимирович

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяви ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" та ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" про відкриття міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 16 таблиці 4, на підставі абзацудругого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку та абзацу чотирнадцятогопитання 2 Протоколу засідання українсько – молдовської Змішаної Комісії щодоміжнародного автомобільного сполучення від 26 - 27 березня 2019 року.
На голосування поставили питання:Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 17 - 33 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявленнякорупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”
голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»

Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”



21
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднанняорганізацій роботодавців автомобільного транспорту«Укравтотранс»

Лущай ЮрійВолодимирович “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування,зазначені в пунктах 17 - 33 таблиці 4 та рекомендувати Укртрансбезпецізабезпечити видачу відповідних дозволів.
На голосування поставили питання:Щодо відкриття міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 34 таблиці 4.

Голосували:
ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури ЗадорожнийОлександрВячеславович

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управлінняміжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури (секретар Комісії)

Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”

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

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

головний спеціаліст Сектору запобігання тавиявлення корупції Мінінфраструктури Масяк ВасильЮрійович “ЗА”

голова Всеукраїнського об’єднання організаційроботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України»
Климпуш ОрестДмитрович “ЗА”

заступник начальника Управління безпеки натранспорті – начальник відділу безпеки руху таперевезень Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання«Український транспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “УТРИ-МАЛАСЬ”




