
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
                м. Київ                       №

Про затвердження Протоколу № 218 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 № 218 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 08 
грудня 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 розвитку громад, територій та 
інфраструктури України.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
громад, територій та
інфраструктури України
від _____________ № ___

П Р О Т О К О Л № 218засідання 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)
08.12.2022 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 автомобільнихперевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури – Шляхта Андрій Володимирович (секретар Комісії);- 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;- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнськогогромадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот ЮліяСергіївна.
Відсутні члени Комісії:- начальник управління міжнародних автомобільних перевезеньДепартаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспортіМінінфраструктури – Онищенко Катерина Вячеславівна;- головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаменту правовоїроботи Мінінфраструктури – Нагорна Марина Валеріївна;
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- директор Департаменту надання адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з безпеки на транспорті – Мироненко 

Костянтин Олександрович; 

- голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

автомобільного транспорту «Укравтотранс» – Лущай Юрій Володимирович. 

 

Виступили: Задорожний О. В., який зазначив, що засідання Комісії 

проводиться відповідно до наказу Міністерства транспорту України  

від 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, 

нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом 

у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

22.06.2004 за № 759/9358 (далі – Порядок).  

У зв’язку з цим, він відзначив, що на засіданні присутні 6 (шестеро) із 11 

(одинадцяти) членів Комісії, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури 

України від 15.09.2015 № 365 «Про затвердження складу 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» (із змінами) і 

повідомив, що така кількість забезпечує належний кворум для проведення 

засідання Комісії. 

Крім того, Задорожний О. В. зазначив, що у зв'язку з триваючою 

широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України 

Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 

2022 р. № 259/2022, від 18 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року 

№ 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» введено на 

території України з 24 лютого 2022 року та відповідно продовжено строк дії 

воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 

90 діб. У зв’язку з цим підкреслив необхідність вжиття автомобільними 

перевізниками заходів щодо уникнення ризиків, що загрожують життю та 

здоров’ю персоналу та пасажирів міжнародних автомобільних перевезень. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо внесення змін до 

міжнародних автомобільних маршрутів загального користування. 

2. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії 

дозволів та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування. 

3. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії 

дозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування. 

4. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття 
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міжнародних автомобільних маршрутів загального користування. 

5. Про розгляд заяв автомобільних перевізників, знятих з розгляду 

відповідно до Протоколу 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 № 216 (далі – Протокол № 216). 

 

По першому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який оголосив 

подані перевізниками заяви щодо внесення змін до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування та строки/терміни дії дозволів (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Найменування українського 

перевізника  

Найменування 

іноземного 

паритетного 

партнера 

Назва маршруту /  

суть змін 

Строк дії 

діючого 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 ТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" 

польський 

PAS-TRANS Sp. z 

o. o. 

чеський  

INFOBUS s.r.o. 

Чернівці - Прага / в частині розкладу 

руху, схеми маршруту, а саме, пункту 

відправлення Чернівці на Харків, та 

перевізника, а саме, заміни польського 

паритетного партнера PAS-TRANS Sp. 

z o. o. на MONOBUS Sp. z o. o. 

17.07.2024 

2 ФОП КОВАЛЬ В. М. 

польський 

"ASIK" Sp. z o. o. 

чеський  

D.M.D. - GROUP, 

spol. s.r.o. 

Рахів - Ліберець / в частині перевізника, 

а саме, заміни польського паритетного 

партнера "ASIK" Sp. z o. o. на "AGAT" 

B.U.H. 

20.11.2025 

3 ТОВ "АТМ ТРАНС" 

латвійський 

SIA Latlines 

литовський 

UAB Transmiras 

Чернівці - Рига / в частині розкладу 

руху та перевізника, а саме, заміни 

українського паритетного партнера 

ТОВ "АТМ ТРАНС" на ТДВ "ОРІОН-

АВТО" та доповнення польським 

паритетним партнером Betelgeize Sp. z 

o.o. 

02.12.2023 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування, зазначених в пунктах 1 - 3 таблиці 1. 

 

Голосували: 

 
 

Голова 

Комісії 

 

директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 

Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 

“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

Шляхта Андрій 

Володимирович  

“ЗА” 



4 

 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

 заступник начальника управління – начальник відділу розвитку 

міжнародних пасажирських автомобільних перевезень 

управління міжнародних автомобільних перевезень 

Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 

“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  

Масяк Василь 

Юрійович 

“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 

Внести зміни до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування, зазначених в пунктах 1 - 3 таблиці 1, та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який оголосив 

подані перевізниками заяви щодо продовження дії дозволів та внесення змін до 

міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та 

строки/терміни дії дозволів (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

№ 

п/п 

Найменування українського 

перевізника  

Найменування 

іноземного 

паритетного партнера 

Назва маршруту /  

суть змін 

Строк дії 

діючого / 

нового 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 ФОП ГЕРГІ Є. М. 

молдовський 

"SARVALTEH 

AUTO" S.R.L. 

Чорноморськ - Кишинів / в 

частині розкладу  

12.03.2023 

/ 5 років 

2 ТОВ "ЄВРОВОЯЖ" 

німецький 

DTG Deutsche 

Touring GmbH 

Чернігів - Штутгарт / в частині 

розкладу рух  та схеми маршруту, 

а саме, заміни пункту 

відправлення Чернігів на Київ 

25.02.2023 

/ 5 років 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо продовження дії дозволів та внесення змін до міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 - 2 

таблиці 2. 

 

Голосували: 



5 

 

 

 
Голова 

Комісії 

 
директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 
Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 
“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  
“ЗА” 

 заступник начальника управління – начальник відділу розвитку 

міжнародних пасажирських автомобільних перевезень 

управління міжнародних автомобільних перевезень 

Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 
“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  
Масяк Василь 

Юрійович 
“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  
Дробот Юлія 

Сергіївна 
“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 

Продовжити дії дозволів та внести зміни до міжнародних автомобільних 

маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 1 - 2 таблиці 2, та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

По третьому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який оголосив 

подані перевізником заяви щодо продовження дії дозволів міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 3). 

 

Таблиця 3 
№ 

п/п 

Найменування українського 

перевізника 

Найменування іноземного 

паритетного партнера 
Назва маршруту  

Строк дії діючого 

/ нового дозволу 

1 2 3 4 5 

1 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-

АВТОЛЮКС" 

польський 

ECOLINES POLSKA Sp. z o. 

o. 

Херсон - Гданськ 
5 років / 

11.02.2023 

2 ФОП ПОПОВИЧ І. І. 
чеський 

PORTAS BUS s.r.o. 
Хуст - Прага 

5 років / 

09.03.2023 

3 ФОП СЛУХИНСЬКИЙ М. О. 

польський  

Przedsiebiorstwo 

Wielobranzowe P&V Sp. z o. o. 

Чернівці - Гданськ 
5 років / 

05.03.2023 

4 
ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. 

ФОП ГРЕЧАНЮК М. В. 

польський 

GDAMALER TOUR Sp. z o. o. 

Вінниця - 

Варшава 

5 років / 

02.03.2023 
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5 
ПП "ФІРМА СТЕФАН 

ТРАНССЕРВІС" 

італійський 

ODRI ITALIA S.R.L. 
Чернівці - Мілан 

5 років / 

11.12.2022 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршруту 

загального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 4. 

 

Голосували: 

 

 
Голова 

Комісії 

 
директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 
Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 
“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  
“ЗА” 

 заступник начальника управління – начальник відділу розвитку 

міжнародних пасажирських автомобільних перевезень 

управління міжнародних автомобільних перевезень 

Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 
“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  
Масяк Василь 

Юрійович 
“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  
Дробот Юлія 

Сергіївна 
“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 
Продовжити дію дозволу міжнародного автомобільного маршруту 

загального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 4, та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви ПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" про 

продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування, зазначеного в пункті 5 таблиці 3. 

 

Голосували: 
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Голова 

Комісії 

 
директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 
Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 
“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  
“ЗА” 

 заступник начальника управління – начальник відділу 

розвитку міжнародних пасажирських автомобільних 

перевезень управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 
“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  
Масяк Василь 

Юрійович 
“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  
Дробот Юлія 

Сергіївна 
“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 
Відхилити заяву ПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС"  про продовження 

дії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загального користування, 

зазначеного в пункті 5 таблиці 3, на підставі абзацу другого підпункту 3.4.8 

пункту 3.4 глави 3 Порядку  

 

По четвертому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який 

оголосив подані перевізниками заяви щодо відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування (таблиця 4). 

 

Таблиця 4 

№ 

п/п 

Найменування українського 

перевізника / компетентного 

органу іноземної держави 

Найменування іноземного 

паритетного партнера 
Назва маршруту 

Строк дії 

нового 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 ФОП ГЕРГІ Є. М. 
молдовський 

"SARVALTEH AUTO" S.R.L. 
Ізмаїл - Кишинів 3 роки 

2 
ПП "ПРО100БУС" 

ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. 

польський 

PRO100BUS Sp. z o. o. 
Шостка - Познань 3 роки 

3 ТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" 

польський 

Forsage Auto Sp. z o.o. 

німецький 

Hauerhof Busreisen GmbH 

Запоріжжя - Кельн 3 роки 
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4 ТДВ "АТП 10706" 
польський 

KANTOL Anatolii Kantor 
Ковель - Люблін 3 роки 

5 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-

АВТОЛЮКС" 

польський 

ECOLINES POLSKA Sp. z o. o. 

Кривий Ріг - 

Варшава 
3 роки 

6 

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" 

ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-

АВТОЛЮКС" 

польський 

ECOLINES POLSKA Sp. z o. o. 
Запоріжжя - Вроцлав 3 роки 

7 ТДВ "ОРІОН-АВТО" 
польський 

BETELGEIZE Sp. z o. o. 
Херсон - Щецин 3 роки 

8 
ПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" 

ФОП ЛИСЕНКО А. С. 

румунський 

S.C. Nicolmit s.r.l. 
Харків - Сучава 3 роки 

9 ТОВ "АКВІТАНІЯ-ЛЮКС" 

італійський 

Viaggi & Turismo di Passio 

s.r.l.s. 

Миколаїв - Кассіно 3 роки 

10 ТДВ "ОРІОН-АВТО" 

латвійський 

SIA Latlines 

литовський 

UAB Transmiras 

польський 

Betelgeize Sp. z o.o. 

Київ - Рига 3 роки 

11 ТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" 
польський 

ZESEN TRANS Sp. z o. o. 
Чернігів - Вроцлав 3 роки 

12 ФОП СЕГЛЯНИК В. М. 
чеський 

MEGABUSTRANS s.r.o. 
Колочава - Ліберець 3 роки 

13 ТОВ "ЕЛІТ ЕКСПРЕСС" 
польський 

ELITE EXPRESS.Sp. z o. o. 
Суми - Слубіце 3 роки 

14 ПП "ЛЮКС-СМС" 

польський 

LUX SMS Sp. z o. o. 

литовський 

UAB "KAUTRA" 

Одеса - Клайпеда 3 роки 

15 ТОВ "КАС-ТРАНС" 
польський 

AGAT TRANSPORT Sp. z o. o. 
Черкаси - Гдиня 3 роки 

16 ТОВ "ГЮНСЕЛ" 

турецький 

Luks Muradoglu Tursel Tas. 

Turizm ve Seyahat Ltd. 

Бориспіль - Стамбул 3 роки 

17 ТОВ "ТТК "ВЕЙ-ГРАНД" 
німецький 

BUS-LINES GmbH 
Київ - Андернах 3 роки 

18 
ТОВ «ГРАНД ТРАНС 

КОМПАНІ» 

польський 

GRAND TRANS COMPANY 

Sp. z o. o. 

Чернівці - Варшава 3 роки 

19 ФОП ПАЛЕНКА Ю. М. 

польський 

EAST WEST HELP DESK Sp. z 

o. o. 

Київ - Новий-Двір-

Мазовецький 
3 роки 

20 ТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" 

польський 

MONOBUS Sp. z o. o. 

литовський 

UAB "UZRIBIS" 

Харків - Утена 3 роки 

21 ТОВ "ІМІ-ТРЕВЕЛ" 
румунський 

S.C. GALEUROMIX s.r.l. 
Чернівці - Сальча 3 роки 

22 ПП "ПІРАМІДАБУС" 

італійський 

MOFFA TURISMO E SERVIZI 

S.R.L. 

Львів - Салерно 3 роки 

23 ФОП КОЛЯДА О. Г. польський Рівне - Варшава 3 роки 
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SPOLDZIELNIA SOCJALNA 

JAN TRANS 

24 ТОВ "МАКС ТРАНС ЛТД" без паритету Одеса - Будапешт  

25 ТОВ "МАКС ТРАНС ЛТД" 

румунський 

S.C. CONEX TRANS S.R.L. 

болгарський 

REZVANI TUR 

грецький 

NEKTARIOS 

KARAMOLEGKOS P.C. 

TOURIST AGENCY "ESPERIA 

TRAVEL" 

Одеса - Афіни 3 роки 

26 ФОП ОСТАПЧУК В. В. 
польський 

Agat b.u.h. 
Черкаси - Познань 3 роки 

27 ФОП ПАВЛЮК В. І. 
польський 

Pavluks-Trans Sp. z o.o. 
Харків - Гдиня 3 роки 

28 ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 
польський 

FlixBus Polska Sp. z o. o. 
Київ - Познань 3 роки 

29 ТОВ "ВД ЕКСПРЕС" 
італійський 

ODRI ITALIA S.R.L. 
Одеса - Неаполь 3 роки 

30 ТДВ "ОРІОН-АВТО" 

молдовські 

"LIDI CARAVAT" S.R.L. 

I. I. "JOLNACI ALEXANDRU" 

Київ - Кишинів 3 роки 

31 ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П. М. 
польський 

FlixBus Polska Sp. z o. o. 
Київ - Гдиня 3 роки 

32 ТОВ "БУРАК - ТРЕВЕЛ" 

чеський 

Nikolo s.r.o. 

польський 

B.P. i U.T. "Poloniny" Irena Stec 

Одеса - Прага 3 роки 

33 ФОП КОМАР Д. Й. 
німецький 

Bus-Lines GmbH 
Київ - Бонн 3 роки 

34 ТОВ "АВТОЕКСПРЕС" 

чеський 

FlixBus CZ s.r.o. 

польський 

FlixBus Polska Sp. z o.o. 

Київ - Плзень 3 роки 

35 ФОП ОГУРЦОВ Д. О. 
румунський 

S.C. Nicolmit s.r.l. 
Харків - Бухарест 3 роки 

36 ФОП ОПАНАСЕНКО С. О. 

польський 

Comfort Express Polska Sp. z o. 

o. 

німецький 

EWS Omnibusse 

Харків - Кобленц 3 роки 

37 ФОП МАРЧЕНКО Ю. Ю. 
молдовський 

Nimelim-Tur s.r.l. 
Южне - Кишинів 3 роки 

38 ФОП КОЧЕВ В. І. 
болгарський 

"ДОРИС" ООД 
Київ - Софія 3 роки 

39 ТОВ "НІКОЛАС-ТРАНСАВТО" 

румунський 

DEMIR LOGISTIC S.R.L. 

болгарський 

ПРОНТО БУС ООД 

турецький 

LUKS OKLAR SEYAHAT 

OTOMOTIV INSAAT SANAYI 

Харків - Ізмір 3 роки 
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VE DIS TICARET LIMITED 

SIRKETI 

40 ПП "ЄВРОТРАНС ЮГ" 
молдовський 

Reny-Turs s.r.l. 
Київ - Каушани 3 роки 

41 ТОВ "ТРАНС-СІТІ" молдовський 
SA "BTA-35" Київ - Кишинів - 

42 ТОВ "П-ТРАНС" без паритету 

Кам'янець-

Подільський - 

Братислава 

- 

43 ФОП ФІЛАТОВА Ю. С. без паритету 
Львів - Розентал 

(Німеччина) 
- 

44 ФОП ФІЛАТОВА Ю. С. без паритету Львів - Берлін - 

45 ФОП ФІЛАТОВА Ю. С. без паритету Львів - Гданськ - 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування, зазначених в пунктах 1 - 40 таблиці 4. 

 

Голосували: 

 

 
Голова 

Комісії 

 
директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 
Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 
“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  
“ЗА” 

 заступник начальника управління – начальник відділу 

розвитку міжнародних пасажирських автомобільних 

перевезень управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 
“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  
Масяк Василь 

Юрійович 
“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  
Дробот Юлія 

Сергіївна 
“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 
Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування, 

зазначені в пунктах 1 - 40 таблиці 4 та рекомендувати Укртрансбезпеці 
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забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо зняття з розгляду міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування, зазначеного в пункті 41 таблиці 4. 

 

Голосували: 

 

 
Голова 

Комісії 

 
директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 
Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 
“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  
“ЗА” 

 заступник начальника управління – начальник відділу 

розвитку міжнародних пасажирських автомобільних 

перевезень управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 
“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  
Масяк Василь 

Юрійович 
“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  
Дробот Юлія 

Сергіївна 
“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 
Зняти з розгляду міжнародний автомобільний маршрут загального 

користування, зазначений в пункті 41 таблиці 4, до отримання письмових 

пояснень автомобільного перевізника (включаючи підтвердження оплати 

штрафних санкцій) щодо обставин, пов’язаних із порушеннями законодавства 

про автомобільний транспорт, допущеними ним, які надано Укртрансбезпекою. 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо відхилення заяв автомобільних перевізників про відкриття 

міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, зазначених в 

пунктах 42 - 45 таблиці 4. 

 

Голосували: 
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Голова 

Комісії 

 
директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 
Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 
“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  
“ЗА” 

 заступник начальника управління – начальник відділу 

розвитку міжнародних пасажирських автомобільних 

перевезень управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 
“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  
Масяк Василь 

Юрійович 
“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  
Дробот Юлія 

Сергіївна 
“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 

Відхилити заяви автомобільних перевізників про відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 42 - 45 

таблиці 4, на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку, а саме, порушення вимог до організації міжнародних перевезень, в 

частині, виконання законодавства України, міжнародних угод України, 

законодавства держав, територією яких вони здійснюються.. 

 

По шостому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який 

оголосив перелік автомобільних перевізників, яких знято з розгляду та якими 

подано пояснення відповідно до Протоколу № 216. 

 

Таблиця 5 

№ п/п Найменування українського перевізника 
Наявність підтверджень про сплату штрафних 

санкцій (так / ні) 

1 2 3  

1 ТОВ "ЕРАБУС" так  

2 ФОП ШЕРСТЮК С. П. так  
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3 
ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА 

КОМПАНІЯ "НОВА УКРАЇНА" 
так  

4 ФОП ПЕЙДА В. Ф. так  

5 ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО" так  

6 ФОП МІРЧЕВ А. Г. так  

7 ПП "-ІНТЕРТРАНС-" так  

8 ТОВ "ГЮНСЕЛ" так  

9 ФОП ПАВЛЮК В. І. так  

10 ТОВ "ЄВРОВОЯЖ" так  

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволів, внесення змін та відкриття міжнародних 

автомобільних маршрутів загального користування, зазначених в пунктах 8 - 10 

(ТОВ "ЕРАБУС", ТОВ “ТАРКО-ТРАНС”, ФОП ШЕРСТЮК С. П.) таблиці 2 та 

пунктах 24 - 33 (ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "НОВА 

УКРАЇНА", ФОП ДАНЧЕВ І. В., ФОП ПЕЙДА В. Ф., ТОВ "ПРЕСТИЖ-АВТО", 

ФОП ВЕРСТЮК Г. Д., ФОП МІРЧЕВ А. Г., ПП "-ІНТЕРТРАНС-", 

ТОВ "ГЮНСЕЛ", ФОП ПАВЛЮК В. І. Та ТОВ "ЄВРОВОЯЖ") таблиці 5 

Протоколу № 216. 

 

Голосували: 
 

 
Голова 

Комісії 

 
директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 
Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 
“ЗА” 

Члени: головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних 

пасажирських автомобільних перевезень управління 

міжнародних автомобільних перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  
“ЗА” 

 заступник начальника управління – начальник відділу 

розвитку міжнародних пасажирських автомобільних 

перевезень управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

Бакал Анна 

Михайлівна 
“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури  
Масяк Василь 

Юрійович 
“ЗА” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  
Дробот Юлія 

Сергіївна 
“ЗА” 
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Pirueturr npnfi HflTo oAHoroJrocHo.

Bnpiur *tJtlt.
Ilpoaonxr{T}r lii logsolin, BHecrrr sr\diHu ra nigrpt4Tuvrixuaporuri aBToMo6inrui

Mapupyru3ar€urbHoro KopucryBanufl.,3a3Haqeni s ryHKrax 8 - 10 (TOB "EPAEYC",
fOn 6614p11O-TPAHC", @OfI IUEPCTIOK C. il.) ra6twtr 2 ra ryHKrax 24 - 33

(ToB "TpAHCiloprHo-Typr4CTllruHA KOMTIAHI-fl "HOBA yKPAiHA",

oort AAHIIEB I. B., OOil rmIZAa B. o., TOB "IIPECTI4X-ABTO",
oon BEPCTIOK I. A., (DOrI MIPTIEB A. f., IIrI "-IHTEPTPAHC-",
TOB "IIOHCEn", (DOII IABJIIOK B. I. ra TOB "eBPOBO.flxt") ra6nuqi 5

Ilpororony Nq 216.
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M. BAKAJI
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-

K. B. OHr{UEHKO
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