
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
               м. Київ                       № 

Про затвердження Переліку міжобласних автобусних маршрутів 
загального користування, до яких вносяться зміни постійного характеру 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», 
пунктів 20–22 Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами), з урахуванням рішення Робочої 
групи з питань функціонування міжобласних автобусних маршрутів 
загального користування, яку утворено наказом Міністерства інфраструктури 
України від 18 червня 2020 року № 360 (зі змінами) (протокол 
від 02 листопада 2022 року № 41),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік міжобласних автобусних маршрутів загального 
користування, до яких вносяться зміни постійного характеру (далі – Перелік), 
що додається.

2. Департаменту дорожніх і авіаційних перевезень, розвитку туризму та 
безпеки на транспорті (О. Задорожному) забезпечити доведення цього наказу 
до відома автомобільних перевізників та власників автобусних станцій, через 
які проходять міжобласні автобусні маршрути загального користування, 
зазначені у Переліку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій (Д. Чернецькому) забезпечити 
оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства розвитку 
громад, територій та інфраструктури України.

4. Державній службі України з безпеки на транспорті (Є. Зборовському) 
оновити інформацію, яка міститься в мережі міжміських і приміських 
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автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території 
області (міжобласних маршрутів), затвердженій наказом Державної служби 
України з безпеки на транспорті від 12 серпня 2016 року № 525, відповідно до 
Переліку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Сергія Деркача.

Віце-прем’єр-міністр 
з відновлення України – Міністр Олександр КУБРАКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства розвитку громад, 

територій та інфраструктури України 

22 лютого 2023 року № 99 

 

Перелік  

міжобласних автобусних маршрутів загального користування,  

до яких вносяться зміни постійного характеру 

 

 

 

Директор Департаменту дорожніх і 

авіаційних перевезень, розвитку  

туризму та безпеки на транспорті        Олександр ЗАДОРОЖНИЙ 

№ 

з/п 

Найменування 

автомобільного перевізника 

Назва міжобласного 

автобусного маршруту 

загального 

користування 

Серія, номер та 

термін дії 

дозволу на 

перевезення 

пасажирів 

1 

ФОП ЯЦИШИН 

МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИЧ  

(РНОКПП 2514411332) 

Луцьк – Ужгород,  

рейси 53/54 

НМ 000044 

13.12.2017 – 

12.12.2022 

2 

ФОП ЯЦИШИН 

МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИЧ  

(РНОКПП 2514411332) 

Луцьк – Львів, рейси 

773/774 

ПО 000073 

27.02.2020 – 

26.02.2025 

3 

ФОП КАРАКАЙ 

ОЛЕКСАНДР 

ГРИГОРОВИЧ 

(РНОКПП 2678204753) 

Сахнівка – Київ, 

рейси 489/490 

ПО 000781 

05.11.2020 – 

04.11.2025 

4 
ТДВ «АТП 10706» 

(код ЄДРПОУ 05461119) 

Ковель – Тернопіль,  

рейси 707/708 

ПО 000811 

05.11.2020 – 

04.11.2025 


