
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
                м. Київ                       №

Про затвердження Протоколу № 216 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 № 216 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 04 
листопада 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 № 216засідання 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)
04.11.2022 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;- 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;
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Відсутні члени Комісії:- головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення корупціїМінінфраструктури – Масяк Василь Юрійович;- 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;- виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавцівавтомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій Володимирович.
Виступили: 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 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.Дробот Ю. С., яка висловила важливість для автомобільних перевізниківрозміщення на сайті Мінінфраструктури інформації про статус поданих доМіністерства документів (щодо відкриття, закриття, внесення змін дофункціонуючих маршрутів, продовження дії дозволів на регулярнихміжнародних автомобільних маршрутах загального користування), зокрема, вчастині наявності / відсутності зауважень до них.Задорожний О. В., який поінформував, що прохання члена Комісії
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Дробот Ю. С. взято до відома.Климпуш О. Д., який рекомендував Мінінфраструктури вжити заходів щодовнесення змін до положень Порядку, зокрема, в частині унеможливленняздійснення перевезень пасажирів по міжобласних маршрутах під виглядомміжнародних.

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 закриття міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування.5. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриттяміжнародних автомобільних маршрутів загального користування.6. Про розгляд заяв автомобільних перевізників, знятих з розглядувідповідно до Протоколу засідання Комісії для розгляду звернень перевізниківта прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючогомаршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільнихмаршрутах загального користування № 215 (далі – Протокол № 215).

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 ПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО"

польськийB.P. i U.T."POLONINY"IRENA STEC
Вінниця - Вроцлав / в частинірозкладу руху 12.07.2024

2 ФОП САПІТАШ О. М. без паритету Летичів - Будапешт / в частинірозкладу руху 13.06.2025
3 ФОП ЩОКА Ю. Ю. чеськийREGABUS s.r.o. Тячів - Прага / в частині розкладуруху 08.03.2024

На голосування поставили питання:
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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 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”

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”
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
Найменуванняіноземногопаритетного

Назва маршруту /суть змін
Строк діїдіючого /нового
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партнера дозволу1 2 3 4 5

1 ФОП ПОЦКО Н. І. чеський"REGA & R" spol.s.r.o.

Свалява - Прага / в частинірозкладу руху, та перевізника, асаме, заміни чеськогопаритетного партнера "REGA& R" spol. s.r.o. на REGABUSs.r.o.

19.01.2023/ 5 років

2 ТОВ "АВГУСТ V" молдовськийS.R.L. "Nimelim-Tur"
Одеса - Кишинів / в частинірозкладу руху 02.01.2023/ 5 років

3 без паритету молдовськийS.R.L."GROZAVU"

Чорноморськ - Кишинів / вчастині перевізника, а саме,доповнення українськимпаритетним партнером ТОВ"ТАРКО-ТРАНС" тамолдовським паритетнимпартнером S.R.L."SARVALTEH AUTO"

12.03.2023/ 5 років

4 ТОВ "КІ-ТРАНС" чеськийTrans Job s.r.o. Синевир - Прага / в частинірозкладу 30.12.2022/ 5 років

5 ПП "ГЕЛІОС"

польськийOPENLINE Sp. zo. o.чеськийROCATRAVELINOs.r.o.

Стебник - Карлові Вари / вчастині перевізника, а саме,заміни польського паритетногопартнераOPENLINE Sp. z o. o. наFortuna Travel Sp. z o. o.

12.03.2023/ 5 років

6 ТОВ "ІВ-АВТО" польськийFlixBus Polska Sp.z o. o.
Чернівці - Варшава / в частинірозкладу руху 05.02.2023/ 5 років

7 ТОВ "ІВ-АВТО" польськийFlixBus Polska Sp.z o. o.
Чернівці - Вроцлав / в частинірозкладу руху 05.02.2023/ 5 років

8 ТОВ "ТАРКО-ТРАНС"ТОВ "ЕРАБУС"
італійськийMOFFATURISMO ESERVIZI S.R.L.

Тернопіль - Авеліно / в частинісхеми маршруту, а саме, замінипункту відправлення Тернопільна Запоріжжя
13.05.2023/ -

9 ФОП ШЕРСТЮК С. П. польськийFlixBus Polska Sp.z o. o.
Київ - Щецин / в частині схемимаршруту, а саме, замінипункту прибуття Щецин наПознань

23.02.2023/ -

10 ФОП ШЕРСТЮК С. П. польськийFlixBus Polska Sp.z o. o.
Харків - Варшава / в частинірозкладу руху 23.02.2023/ -

На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 - 7
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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”

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”
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Продовжити дії дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільнихмаршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 - 7 таблиці 2, тарекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.
На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 8 - 10 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 Департаменту
Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”
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дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)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”

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”
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародні автомобільні маршрути загальногокористування, зазначені в пунктах 8 - 10 таблиці 2, до отримання письмовихпояснень автомобільних перевізників (включаючи підтвердження оплатиштрафних санкцій) щодо обставин, пов’язаних із порушеннями законодавствапро автомобільний транспорт, допущеними ними, які надано Укртрансбезпекою.

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

№п/п Найменуванняукраїнського перевізника Найменування іноземногопаритетного партнера Назва маршруту Строк діїдіючого /нового дозволу1 2 3 4 5
1 ТОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" італійськийAutoservizi RICCITELLIS.R.L. Чернівці - Неаполь 23.02.2023 / 5років

2

СПІЛЬНЕУКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕПІДПРИЄМСТВО"СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКАПОДОРОЖ"

польськіEET Sp. z o. o."MADELTRANS" JerzyMadel
Львів - Бєльсько Бяла 08.04.2022 / -
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3 ПП "ФІРМА СТЕФАНТРАНССЕРВІС" італійськийODRI ITALIA S.R.L. Чернівці - Мілан 11.12.2022 / -

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 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”

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”
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Продовжити дію дозволу міжнародного автомобільного маршрутузагального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 3, та рекомендуватиУкртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕПІДПРИЄМСТВО "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ" про продовженнядії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загального користування,зазначеного в пункті 2 таблиці 3.
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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”

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”
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕПІДПРИЄМСТВО "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ" про продовженнядії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загального користування,зазначеного в пункті 2 таблиці 3, на підставі абзацу другого підпункту 3.4.8пункту 3.4 глави 3 Порядку
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" пропродовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 3 таблиці 3.

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

“ЗА”
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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”

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”
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" про продовженнядії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загального користування,зазначеного в пункті 3 таблиці 3, на підставі абзацу другого підпункту 3.4.8пункту 3.4 глави 3 Порядку

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

№п/п
Найменування українськогоперевізника / компетентногооргану іноземної держави

Найменування іноземногопаритетного партнера Назва маршруту Строк діїдозволу
1 2 3 4 5
1 ТОВ "ОДРІ" італійськийODRI ITALIA S.R.L. Запоріжжя -Салерно 30.03.2024
2 ТОВ "ОДРІ" італійськийODRI ITALIA S.R.L. Херсон - Імперія 26.05.2025
3 ТОВ "ОДРІ" італійськийODRI ITALIA S.R.L. Херсон - Салерно 06.12.2022

На голосування поставили питання:Щодо закриття міжнародних автомобільних маршрутів загального
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користування, зазначених в пунктах 1 - 3 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”

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”
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Закрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування,зазначені в пунктах 1 - 3 таблиці 4.

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 ПП "АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО" молдовськийS.R.L. "Nimelim-Tur" Запоріжжя -Кишинів 3 роки
2 ТОВ "АВТОСЕРВІС ТУР" польськийAWTOTRANS Sp. z o. o. Тернопіль -Варшава 3 роки
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3 ТОВ "АСП-ТРАНС" польськийANDRIY & LILIYA Sp. z o.o.
Івано-Франківськ -Лодзь 3 роки

4 ТОВ "Яворівське АТП 14632" польськийUTT "SERGIOS" GrzegorzStanicki
Новояворівськ -Ярослав 3 роки

5 ТОВ "ЮНАС" молдовський"GALIZ-SV" S.R.L. Запоріжжя -Кишинів 3 роки
6 ПП "ТЕРНВОЯЖ" польськийFORTUNA TOUR Sp. z o. o. Чернівці -Свіноуйсьце 3 роки
7 ТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" польськийEAST WEST HELP DESKSp. z o. o. Одеса - Варшава 3 роки

8 ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА"СІНАЙ"
молдовськийS.R.L. "SARVALTEHAUTO" Умань - Кишинів 3 роки

9 ПрАТ "ПІЩАНСЬКЕ АТП10540"
польськийFanlogic UA Sp. z o. o.німецькийFlixBus DACH GmbH

Київ - Лейпциг 3 роки

10 ФОП БЕСАЩУК І. І. польськийPAN-BUS Sp. z o. o. Заліщики -Варшава 3 роки
11 ФОП ІВАНЕЦЬ В. М.ФОП КОВГАН О. А.ТОВ "БАССИСЛАЙН"

польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Чернігів - Щецин 3 роки
12 ПП "МОДУЛЬТРАНС" польськийMODULTRANS Sp. z o. o. Хмельницький -Лешно 3 роки
13 ФОП АНТОНЕЦЬ О. В. німецькийBus Lines GmbH Київ - Аахен 3 роки
14 ТОВ "АВТОГРАНД СЕРВІС" італійськийODRI ITALIA S.R.L. Вінниця -Беневенто 3 роки

15 ФОП КОВАЛЬ В. М.
чеськийD.M.D.-GROUP, spol. s r.o.польський"ASIK" Sp. z o. o.

Рахів - Ліберець 3 роки

16 ТОВ "ЮНАС" молдовський"GALIZ-SV" S.R.L. Київ - Кишинів 3 роки
17 ФОП ГРЕЧАНЮК В. І.ФОП ГРЕЧАНЮК А. В.

польськийGDAMALER TOUR Sp. z o.o.
Миколаїв - ЗеленаГура 3 роки

18 ТОВ "АНДАНАС ТРАНСЮА" чеськийMegabustrans s.r.o. Київ - Ліберець 3 роки
19 ТОВ "КАС-ТРАНС" польськийAgat Transport Sp. z o. o. Хмельницький -Гдиня 3 роки
20 ФОП ЯЦИШИН М. М. польськийS-Group Sp. z o. o. Ківерці - Модлін 3 роки
21 ТОВ "СЕРВІС-АВТО-2005" польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Черкаси - ЗеленаГура 3 роки
22 ТОВ "ЕКСПРЕС БУС" польськийPORTAS BUS Sp. z o. o. Іршава - Плзень 3 роки
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23 ФОП ЩОКА Ю. Ю. REGABUS s.r.o. Тячів - Прага 3 роки
24

ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ"НОВА УКРАЇНА"ФОП ДАНЧЕВ І. В.
молдовськийS.R.L. "Nimelim-Tur" Київ - Кишинів

25 ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ"НОВА УКРАЇНА"

турецькийMAHMUT LÜKS DENIZTURIZM TASIMACILIKSAN.VE TIC.LTD.STL. LLCгрузинськийBUSONLINE.GE LLCвірменський"ARKOSU TRANS" LLC

Київ - Єреван

26 ФОП ПЕЙДА В. Ф. молдовськийS.R.L. "ALGALIA" Хмельницький -Липкани
27 ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО" болгарський"MAXI TOUR VARNA" Ltd. Одеса - Бургас
28 ФОП ВЕРСТЮК Г. Д.ФОП МІРЧЕВ А. Г. польськийLUXBUS PL Sp. z o. o. Ізмаїл - Щецин

29 ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО"
молдовськийS.R.L. "SARVALTEHAUTO"австрійськийVT-Limousinen ServiceGmbH

Одеса - Відень

30 ПП "-ІНТЕРТРАНС-"
польськийOPENLINE Sp. z o. o.німецькийVisit Line GmbH

Київ - Бонн

31 ТОВ "ГЮНСЕЛ" румунськийBOSFOR LUX S.R.L. Київ - Бухарест
32 ФОП ПАВЛЮК В. І. польськийPAVLUKS-TRANS Sp. z o. o. Запоріжжя -Варшава
33 ТОВ "ЄВРОВОЯЖ" чеськийMegabustrans s.r.o. Київ - Плзень
34 ТОВ "ЕЛІТ БУС ТРАНС"ФОП ШАПРАН С. М. польськийAkkord Plus Sp. z o. o. Дніпро - Варшава
35 ПП "АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО" без паритету Харків - Софія
36 ФОП ДЕШЕВЕНКО С. Б. молдовськийS.R.L. "ALGALIA"

Поляниця("Буковель") -Косеуць
37 ФОП ДЕШЕВЕНКО С. Б. молдовськийS.R.L. "ALGALIA" Чернівці - Косеуць

38 ФОП ПАЛЬКО В. А.
польськийPAS-TRANS Sp. z o. o.чеськийHolfedtrans s.r.o.

Київ - Прага

39 ТДВ "ОРІОН АВТО" молдовські"LIDI CARAVAT" S.R.L. Київ - Кишинів
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I. I. "JOLNACIALEXANDRU"40 ФОП АГАДЖАНЯН О. В. без паритету Одеса - Бухарест

41 ФОП СТЕЦИК Т. В. польськийIDEAL TRAVEL Маріуполь -Свіноуйсьце
42 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ"ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"

польськийECOLINES POLSKA Sp. z o.o. Суми - Зелена Гура

43 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ"ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"
польськийECOLINES POLSKA Sp. z o.o. Суми - Зелена Гура

На голосування поставили питання:Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 1 - 22 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 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”

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”
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування,зазначені в пунктах 1 - 22 таблиці 5 та рекомендувати Укртрансбезпецізабезпечити видачу відповідних дозволів.
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На голосування поставили питання:Щодо відкриття міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 23 таблиці 5.
Голосували:

ГоловаКомісії директор Департаменту дорожніх перевезень табезпеки на транспорті 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 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”

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”

Рішення прийнято.
Вирішили:Відкрити міжнародний автомобільний маршрут загального користування,зазначений в пункті 23 таблиці 5 та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечитивидачу відповідних дозволів.
На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 24 – 33 таблиці 5.

Голосували:



16
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 безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародні автомобільні маршрути загальногокористування, зазначені в пунктах 24 – 33 таблиці 5, до отримання письмовихпояснень автомобільних перевізників (включаючи підтвердження оплатиштрафних санкцій) щодо обставин, пов’язаних із порушеннями законодавствапро автомобільний транспорт, допущеними ними, які надано Укртрансбезпекою.
На голосування поставили питання:Щодо зняття з розгляду міжнародного автомобільного маршруту загальногокористування, зазначеного в пункті 35 таблиці 5.

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

“ЗА”

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнароднихпасажирських автомобільних перевезень управління Шляхта АндрійВолодимирович “ЗА”
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міжнародних автомобільних перевезень Департаментудорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури (секретар Комісії)начальник управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

ОнищенкоКатеринаВячеславівна
“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Зняти з розгляду міжнародний автомобільний маршрут загальногокористування, зазначений в пункті 34 таблиці 5, до отримання підтвердженнящодо використання автомобільним перевізником ТОВ "ЕЛІТ БУС ТРАНС"транспортного засобу д.н. ВВ9888ВХ на законних підставах.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ПП "АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО" про відкриттяміжнародного автомобільного маршруту загального користування, зазначеногов пункті 35 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”
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заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ПП "АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО" про відкриттяміжнародного автомобільного маршруту загального користування, зазначеногов пункті 35 таблиці 5, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1глави 3 Порядку.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяв ФОП ДЕШЕВЕНКО С. Б. про відкриття міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 36 та37 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

голова Всеукраїнського об’єднання організацій Климпуш Орест “ЗА”
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роботодавців транспорту «Федерація роботодавцівтранспорту України» Дмитрович
заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяви ФОП ДЕШЕВЕНКО С. Б. про відкриття міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 36 та37 таблиці 5, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3Порядку. Крім того, Комісією акцентовано увагу на тому, що розклади рухумаршрутів мають ознаки міжобласних.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ФОП ПАЛЬКО В. А. про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 38таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

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

“ЗА”
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транспорті Мінінфраструктуриначальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»

Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ФОП ПАЛЬКО В. А. про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 38таблиці 5, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3Порядку.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ТДВ "ОРІОН АВТО" про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 39таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.



21
Вирішили:Відхилити заяву ТДВ "ОРІОН АВТО" про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 39таблиці 5, на підставі абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку.
На голосування поставили питання:Щодо відхилення заяви ФОП АГАДЖАНЯН О. В. про відкриттяміжнародного автомобільного маршруту загального користування, зазначеногов пункті 40 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ФОП АГАДЖАНЯН О. В. про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 40таблиці 5, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3Порядку.
На голосування поставили питання:
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Щодо відхилення заяви ФОП СТЕЦИК Т. В. про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 41таблиці 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяву ФОП СТЕЦИК Т. В. про відкриття міжнародногоавтомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 41таблиці 5, на підставі абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядкута відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районіпроведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації,оточенні (блокуванні) станом на 23 серпня 2022 року, затвердженого наказомМіністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25квітня 2022 року № 75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграціїтимчасово окупованих територій України від 26 вересня 2022 року № 217),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 р. за № 453/37789.
На голосування поставили питання:
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Щодо відхилення заяв ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" та ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" про відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 42 та 43 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Відхилити заяви ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" та ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" про відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загальногокористування, зазначених в пунктах 42 та 43 таблиці 5, на підставі абзацувосьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку.
По шостому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., якийоголосив перелік автомобільних перевізників, яких знято з розгляду та якимиподано пояснення відповідно до Протоколу № 215.

Таблиця 6№п/п Найменування українського перевізника Наявність підтверджень про сплатуштрафних санкцій (так / ні)



24
1 2 31 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" так2 ТОВ "ТРАНС-СІТІ" так3 ПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" так4 ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" так5 ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" так6 ПП "ЯРТРАНС" ні7 ПП "ТЕРНВОЯЖ" ні8 ТОВ "ГЮНСЕЛ" ні9 ФОП ПАВЛЮК В. І. ні10 ПП "-ІНТЕРТРАНС-" ні

На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволів та відкриття міжнародних автомобільнихмаршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 - 3(ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" та ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС") таблиці 3та пунктах 4 (ТОВ "ТРАНС-СІТІ"), 6 - 7 (ПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС"ФОП ЛИСЕНКО А. С.), 9 - 11 (ТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631", ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ") таблиці 5 Протоколу № 215.
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 безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”
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Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:Продовжити дії дозволів та відкрити міжнародні автомобільні маршрутизагального користування, зазначені в пунктах 1 - 3 (ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ"та ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС") таблиці 3 та пунктах 4 (ТОВ "ТРАНС-СІТІ"), 6 - 7 (ПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" ФОП ЛИСЕНКО А. С.), 9 - 11 (ТОВ"ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631", ТОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ") таблиці 5 Протоколу № 215.
На голосування поставили питання:Щодо продовження дії дозволів, внесення змін та відкриття міжнароднихавтомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1(ПП "ЯРТРАНС"), 3 (ПП "ТЕРНВОЯЖ") таблиці 2 та пунктах 1(ПП "-ІНТЕРТРАНС-"), 5 (ТОВ "ГЮНСЕЛ"), 8 та 12 (ФОП ПАВЛЮК В. І)таблиці 5 Протоколу № 215.

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 безпекина транспорті Мінінфраструктури
ОнищенкоКатеринаВячеславівна

“ЗА”

заступник начальника управління – начальник відділурозвитку міжнародних пасажирських автомобільнихперевезень управління міжнародних автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпекина транспорті Мінінфраструктури

Бакал АннаМихайлівна “ЗА”

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

заступник начальника Управління безпеки на транспорті –начальник відділу безпеки руху та перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки натранспорті Мінінфраструктури

АлександровСергійВасильович
“ЗА”

начальник відділу пасажирських перевезеньВсеукраїнського громадського об’єднання «Українськийтранспортний союз»
Дробот ЮліяСергіївна “ЗА”

Рішення прийнято одноголосно.




