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СЕД АСКОД
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
№ 77 від 10.02.2023
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00 
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

..

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
               м. Київ                       № 

Про затвердження Протоколу № 220 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, 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Протокол № 220 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 31 січня 2023 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.



2

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
А. Комірного.

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 № 220 

 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  

(далі – Комісія) 

 

 

31.01.2023                                                                                                           м. Київ 
 

Присутні: 

Голова Комісії: директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури – Задорожний Олександр Вячеславович. 

Члени Комісії:  
- головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних пасажирських 

автомобільних перевезень управління міжнародних автомобільних         

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури – Шляхта Андрій Володимирович (секретар Комісії); 

- начальник управління міжнародних автомобільних перевезень 

Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті  

Мінінфраструктури – Онищенко Катерина Вячеславівна; 

- 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; 

- заступник начальника Управління безпеки на транспорті – начальник 

відділу безпеки руху та перевезень Департаменту дорожніх перевезень та 

безпеки на транспорті Мінінфраструктури – Александров Сергій Васильович; 

- головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення корупції 

Мінінфраструктури – Масяк Василь Юрійович; 

- перший заступник Голови Державної служби України з безпеки на 

транспорті – Марценишин Юрій Ігорович;  

- голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» – Климпуш Орест Дмитрович; 

- начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз» – Дробот Юлія 

Сергіївна. 
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Відсутні члени Комісії:  
- головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаменту правової 

роботи Мінінфраструктури – Нагорна Марина Валеріївна; 

- 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 9 (дев’ятеро) 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», від 07 

листопада 2022 р. № 757/2022 «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 21 

листопада 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. 
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4. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо відкриття 

міжнародних автомобільних маршрутів загального користування. 

5. Про розгляд заяв автомобільних перевізників, які були зняті 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 від 28.12.2022 № 219 (далі – Протокол 

№ 219). 

 

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

подані перевізниками заяви щодо внесення змін до міжнародних автомобільних 

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

 

Таблиця 1 

№ 

п/

п 

Найменування українського 

перевізника  

Найменування 

іноземного 

паритетного 

партнера 

Назва маршруту /  

суть змін 

Термін дії 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 ФОП САВЧУК В. С. 

естонський 

TAISTO 

BUSSID 

Київ – Таллінн / в частині 

розкладу руху  
14.08.2025 

2 ФОП ГАЗІР-БАЗАН С. Д. без паритету 

Приморське – Кишинів / в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме – заміни 

українського перевізника ФОП 

ГАЗІР-БАЗАН С. Д. на ФОП 

КІЧУК Б. І. 

21.02.2024 

3 ПП "ЄВРОТРАНС ЮГ" 

молдовський 

S.R.L. "DAC-

TRANS-

SERVICE" 

Первомайськ – Кишинів / в 

частині розкладу руху 
23.10.2025 

4 ФОП БЕЛЄВ О. Г. 

італійський 

MOFFA 

TURISMO E 

SERVIZI S.R.L. 

Львів – Рим / в частині розкладу 

руху 
14.11.2026 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування, зазначених в пунктах 1 - 2 таблиці 1. 

 

Голосували: 
 

Голова 

Комісії 

 

директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 

Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 

“ЗА” 
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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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних перевезень 

Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті  

Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“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 - 2 таблиці 1, та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування, зазначеного в пункті 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 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  

“ЗА” 
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 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та 

безпеки на транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій 

роботодавців транспорту «Федерація роботодавців 

транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об’єднання «Український 

транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“УТРИ-

МАЛАСЬ” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 

Внести зміни до міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування, зазначеного в пункті 3 таблиці 1, та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

Розглянути питання щодо закриття зазначеного маршруту у разі, якщо 

перевізником до закінчення строку дії тимчасової (воєнний стан) ліцензії не буде 

оформлено постійну ліцензію на надання послуг з міжнародних перевезень 

пасажирів автобусами. 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо відхилення заяви про внесення змін до міжнародного автомобільного 

маршруту загального користування, зазначеного в пункті 4 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 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури (секретар Комісії) 

Шляхта Андрій 

Володимирович  

“ЗА” 
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 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 

Відхилити заяву про внесення змін до міжнародного автомобільного 

маршруту загального користування, зазначеного в пункті 4 таблиці 1 на підставі 

абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, в частині 

порушення вимог до організації міжнародних перевезень, зокрема, невиконання 

законодавства України. 

 

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 

нового / терміни дії діючих дозволів (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

№ 

п/

п 

Найменування українського 

перевізника  

Найменування 

іноземного 

паритетного 

партнера 

Назва маршруту /  

суть змін 

Строк дії 

нового / 

термін дії 

діючого 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 ТОВ "П-ТРАНС" 

польські 

P-Trans Sp. z o. o., 

P-TRANSPORT 

Sp. z o. o. 

Чернівці – Варшава / в частині 

розкладу руху 

5 років / 

01.05.2023 

2 
ПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

ЕКСПРЕС" 

польський 

Janosik Sp. z o. o. 

Чернівці – Познань / в частині 

розкладу руху, схеми 

5 років / 

25.02.2023 
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маршруту, а саме – заміни 

пункту відправлення Чернівці 

на Хмельницький і пункту 

прибуття Познань на Слубіце, 

та перевізника, а саме – заміни 

польського паритетного 

партнера Janosik Sp. z o. o. на 

Prezsell Sp. z o. o. 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо продовження дії дозволу та внесення змін до міжнародного 

автомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 1 

таблиці 2. 

 

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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 

Продовжити дію дозволу та внести зміни до міжнародного автомобільного 
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маршруту загального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 2, та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відхилення заяви про продовження дії дозволу та внесення змін до 

міжнародного автомобільного маршруту загального користування, зазначеного 

в пункті 2 таблиці 2. 

 

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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Вирішили: 

Відхилити заяву про продовження дії дозволу та внесення змін до 

міжнародного автомобільного маршруту загального користування, зазначеного 

в пункті 2 таблиці 2 на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 та 

абзацу другого підпункту 3.4.8 пункту 3.4 глави 3 Порядку, в частині порушення 

вимог до організації міжнародних перевезень, зокрема, невиконання 

законодавства України. 
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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 

нового / 

діючого 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 ТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" 

польський  

BIURO PODROZY 

"EUROTRANS" PKS Sp. z o. o. 

Долина - Лодзь 
5 років / 

20.05.2023 

2 ТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ" 

чеські 

Musil Tour spol. s.r.o. 

SVD Trans s.r.o. 

Біла-Церква - 

Плзень 

5 років / 

22.09.2023 

3 ТОВ "ТУРИСТ" 

болгарський  

Шумен-пьтнически 

автотранспорт ООД 

Одеса - Софія 
5 років /  

25.03.2023 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо продовження дії дозволів міжнародних автомобільних маршрутів 

загального користування, зазначених в пунктах 1 – 2 таблиці 3. 

 

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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 
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 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 
Продовжити дію дозволів міжнародних автомобільних маршрутів 

загального користування, зазначених в пунктах 1 – 2 таблиці 3, та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

На голосування поставили питання:  
Щодо відхилення заяви про продовження дії дозволу міжнародного 

автомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 3 

таблиці 3. 

 

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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 
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 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Вирішили: 

Відхилити заяву про продовження дії дозволу міжнародного 

автомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 3 

таблиці 3, на підставі абзацу другого підпункту 3.4.8 пункту 3.4 глави 3 Порядку, 

в частині порушення вимог до організації міжнародних перевезень, зокрема, 

невиконання законодавства України. 

 

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 

Найменування іноземного 

паритетного партнера 
Назва маршруту  

Строк дії 

дозволу 

1 2 3 4 5 

1 ТОВ "НОВА ТРАНС" 
болгарський 

GOOD BUS Ltd. 
Одеса - Софія 3 роки 

2 ТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" 
німецький 

FlixBus DACH GmbH 
Київ - Штутгарт 3 роки 

3 
ПП "АВТО-ТРАНС-

ДНІПРО" 

польський  

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

Хмельницький - 

Варшава 
3 роки 

4 
ТОВ "ВІКТОРІЯ ТРАНС 

ЗАХІД" 

польський  

VIKTORIATRANS Sp. z o.o. 

Тернопіль - 

Варшава 
3 роки 

5 ФОП СТЕЦИК Т. В. 
польський  

IDEALT RAVEL 

Тернопіль - 

Свіноуйсьце 
3 роки 

6 ТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" 

німецький  

FlixBus DACH GmbH  

бельгійський  

Staf Cars nv 

Київ - Брюсель 3 роки 

7 

ТОВ "АНДАНАС ТРАНС 

ЮА"  

ПП "ЛЮКС-СМС"  

чеський  

MEGABUSTRANS s.r.o 

Одеса - 

Ліберець 
3 роки 

8 
ТОВ "МТК "ЗЕСЕН 

ТРАНС" 

польський  

"ZESEN TRANS" Sp. z o. o. 

Старий Самбір - 

Варшава 
3 роки 

9 
ТОВ "НІКОЛАС-

ТРАНСАВТО" 

румунський  

LUX BEYDAYI TURIZM SRL  

турецький  

Київ - Анталія 3 роки 
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OZ NUHOGLU SEYAHAT 

TUR. TIK. LTD. TI 

10 ТДВ "ОРІОН-АВТО" 

латвійський 

SIA Latlines 

литовський 

UAB Transmiras 

польський 

Betelgeize Sp. z o. o. 

Вінниця - Рига 3 роки 

11 

ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН 

БІС" 

ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" 

польський  

Lux-Resen Bis Spolka Sp. z o. o. 
Херсон - Щецин 3 роки 

12 ФОП КОЧЕВ В. І. 
молдовський  

LIDI-KARAVAT S.R.L. 

Ізмаїл - 

Кишинів 
3 роки 

13 
ФОП ГРЕЧАНЮК В. І. 

ФОП ГРЕЧАНЮК М. В. 

польський 

GDAMALER TOUR Sp. z o. o. 
Дніпро - Щецин 3 роки 

14 ПП "ТАРКО-ТРАНС" 

молдовські  

FIRMA "GROZAVU" S.R.L.  

"SARVALTEH AUTO" S.R.L. 

Одеса - Кагул 3 роки 

15 ПП "ТАРКО-ТРАНС" 

молдовські  

FIRMA "GROZAVU" S.R.L.  

"SARVALTEH AUTO" S.R.L. 

Грибівка - 

Кишинів 
3 роки 

16 

ТОВ СУАП "СХІДНО-

ЄВРОПЕЙСЬКА 

ПОДОРОЖ" 

польські 

EET Sp. z o. o. 

"MADELTRANS" Jerzy Madel 

Львів - 

Бєльсько-Бяла 
3 роки 

17 ФОП ПАНЧАК Я. М. 

румунський  

ROM.TOROS.TRANS SRL  

турецький  

AS TOROS GIDA TURIZM 

TEKSTIL INSAAT SAN. VE 

TIC.LTD.STI. 

Львів - Анталія 3 роки 

18 ТОВ "АТП-12629" 
чеський 

NIKOLO s.r.o. 

Городенка - 

Кралупи 
3 роки 

19 
ПП "ПРО100БУС" 

ФОП ЧЕРСЬКИЙ І. К. 

молдовський 

CISMITRANS S.R.L. 

Чернігів - 

Кишинів 
3 роки 

20 
ФОП МЕНЬОК Н. І. 

ТОВ "АЙ ТРАВЕЛ БУС" 

польський 

I TRAVEL BUS Sp. z o. o. 

Київ - Єленя 

Гура 
3 роки 

21 ФОП ШКУРАК А. М. 
молдовський  

FIRMA "ALGALIA" S.R.L. 
Київ - Кишинів  3 роки 

22 ФОП СТЕЦИК Т. В. 
польський 

IDEAL TRAVEL 

Запоріжжя - 

Вроцлав 
3 роки 

23 ТОВ "ЮНІВЕРС" 

італійський  

MOFFA TURISMO E SERVIZI 

srl 

Київ - Пескара 3 роки 

24 ТОВ "П-ТРАНС" 
польський  

P-TRANS Sp. z o.o.  

Кам'янець-

Подільський - 

Плзень 

3 роки 
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чеський  

ViVa Trans7 s.r.o. 

25 ФОП МEЙСАРОШ Я. М. 
словацький 

Eurobus a. s. 

Іршава - 

Кошице 
3 роки 

26 ФОП ДЕШЕВЕНКО С. Б. без паритету Вінниця - Егер 3 роки 

27 ПП "ТАРКО-ТРАНС" 

молдовські  

FIRMA "GROZAVU" S.R.L.  

"SARVALTEH AUTO" S.R.L. 

Чорноморськ - 

Кишинів 
3 роки 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального 

користування, зазначених в пунктах 1 - 24 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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 
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Відкрити міжнародні автомобільні маршрути загального користування, 

зазначені в пунктах 1 - 24 таблиці 4 та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

Разом з тим, матеріали, надані автомобільними перевізниками, зазначеними 

в пунктах 25 та 26 таблиці 4, не в повній мірі містять інформацію, достатню для 

прийняття Комісією відповідного рішення. 

 

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

користування, зазначеного в пункті 25 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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“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 25 таблиці 4, до отримання підтвердження від 
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автомобільного перевізника про наявність у нього досвіду, зазначеного в довідці, 

поданій ним як додаток до заяви щодо відкриття маршруту. 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо зняття з розгляду міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування, зазначеного в пункті 26 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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“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 26 таблиці 4, до отримання від перевізника 

інформації щодо доцільності / потреби у здійсненні ним зупинок, по території 

України у прямому та зворотному напрямках, із частотою, передбаченою 

поданим розкладом руху. 

 

На голосування поставили питання:  
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Щодо відхилення заяви автомобільного перевізника про відкриття 

міжнародного автомобільного маршруту загального користування, зазначеного 

в пункті 27 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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 

 начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Український транспортний союз»  

Дробот Юлія 

Сергіївна 

“ЗА” 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Вирішили: 
Відхилити заяву автомобільного перевізника про відкриття міжнародного 

автомобільного маршруту загального користування, зазначеного в пункті 27 

таблиці 4, на підставі абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, 

а саме, в частині збігу часу відправлення маршруту з початкової автостанції з 

маршрутами цього ж напрямку менше, ніж на 2 години. 

 

По п’ятому питанню порядку денного слухали: Шляхту А. В., який 

оголосив перелік деяких автомобільних перевізників, яких знято з розгляду 

відповідно до Протоколу № 219. 
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Таблиця 5 
№ 

п/п 
Найменування українського перевізника 

Умови розгляду, зазначені в Протоколі 

№ 219 

1 2 3  

1 ТОВ "КОМФОРТ АВТО" 

Підтвердження щодо використання 

автомобільним перевізником 

ТОВ "КОМФОРТ АВТО" транспортного 

засобу д.н. ВН0817ЕЕ на законних 

підставах 

2 ПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" 

Письмова позиція автомобільного 

перевізника щодо визначення 

пріоритетного маршруту із трьох згаданих 

вище (у зв’язку з відсутністю кількості 

транспортних засобів, необхідних для 

виконання одночасно трьох маршрутів) 

На голосування поставили питання:  

Щодо внесення змін та відкриття міжнародних автомобільних маршрутів 

загального користування, зазначених в пункті 3 таблиці 1 (ТОВ "КОМФОРТ 

АВТО") та пункті 33 таблиці 5 (ПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС") Протоколу № 219. 
 

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” 

 начальник управління міжнародних автомобільних 

перевезень Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті  Мінінфраструктури  

Онищенко 

Катерина 

Вячеславівна 

“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” 

 перший заступник Голови Державної служби України з 

безпеки на транспорті 

Марценишин 

Юрій Ігорович 

“ЗА” 

 голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

транспорту «Федерація роботодавців транспорту України»  

Климпуш Орест 

Дмитрович 

“ЗА” 
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HarrzurbHnr niaai ny ilacaxupcbKrx repeBe3eHb BceycpaincbKoro [po6or IOnis
rpoMaAcbKoro o6'eAnaHns <<Yxpaiucucnfi rpaucuopruufi coro3) CepriinHa

PiurenHfl rpufi HflTo oAHoroJrocHo.

"3A"

BnpirurrJrrr:

Bnecru gnaiuu ra nigrpwrvr naix,nanoAHi aBroMo6inrni Mapurpyru 3ararlbHoro

KopucryBaH*n, 3a3HaqeHl B ryHKrl J m6lerqi 1 (TOB "KOMOOPT ABTO") ra
rrynrri 33 ra6nzqi 5 (ilII "J[E|EHAA-TPAHC") flpororony J\b 21,9 y 3B'r3ry is
BrKoHaHHrrM (uacrauHrM) yMoB, Bpl3HaqeHrx B IIIrx ryHKTax llpororoJly Nb 219.

Iorosa Konaicii: o. B.3AAOPOXCilflz

A. B. IIIJI'IXTA-Wry' 
A.M.EAKATI

B. AJIEKCAHAPOB

APOBOT

K. B. OHI{IUEFIKO

B. IO. MAC-tr(

HAfOPHA

KJIZMITYIII

/S:fg.u,') IO. B. nyU AnI

-
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