
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
                м. Київ                       №

Про затвердження Протоколу № 217 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 № 217 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 14 
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  № 217 

 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) 

 

 

14.11.2022                                                                                                           м. Київ  

 

 

Присутні: 

 

Голова Комісії: директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури – Задорожний Олександр Вячеславович. 

Члени 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; 

- 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; 

- 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. 

 

Відсутні 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); 
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- начальник управління міжнародних автомобільних перевезень 

Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури 

– Онищенко Катерина Вячеславівна; 

- головний спеціаліст відділу правової експертизи Департаменту правової 

роботи Мінінфраструктури – Нагорна Марина Валеріївна; 

- директор Департаменту надання адміністративних послуг на наземному 

транспорті Державної служби України з безпеки на транспорті – Мироненко 

Костянтин Олександрович; 

- 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. 
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3. Про розгляд заяв автомобільних перевізників щодо продовження дії 

дозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування. 

 

По першому питанню порядку денного слухали: Задорожного О. 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 ФОП ГИРИЛА М. Я. 

італійський 

Moffa Turizmo e 

Servizi s.r.l. 

Вінниця – Больцано / в частині 

розкладу руху 
14.07.2025 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 1. 

 

Голосували: 
 

Голова 

Комісії 

 

директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 

Задорожний 

Олександр 
Вячеславович 

 

“ЗА” 

Члени: 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” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 
Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 

 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури 

Масяк Василь 

Юрійович 

“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. 
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Вирішили: 

Внести зміни до міжнародного автомобільного маршруту загального 

користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 1, та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів. 

 

По другому питанню порядку денного слухали: Задорожного О. 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 ТОВ "ТРАНСТЕМПО" 

польський 

TTBus sp. z o.o. 

чеський 

TTBus s.r.o. 

Київ – Краків – Прага / в 

частині розкладу руху та 

перевізника, а саме – заміни 

польського  паритетного 

партнера Firma Jacek 

Legendziewicz JORDAN 

GROUP на TTBus sp. z o.o. 

12.02.2023 

/ 5 років 

2 
ТОВ "ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

МОШКОВСЬКИЙ ПЕТРО" 

польський 

Agat b.u.h. 

Струмівка – Варшава / в 

частині розкладу руху 

23.02.2023 

/ 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: 

 

Голова 

Комісії 

 

директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 

Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

 

“ЗА” 

Члени: 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” 

 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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 головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення 

корупції Мінінфраструктури 

Масяк Василь 

Юрійович 

“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 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: Задорожного О. 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 
ФОП МАКСИМ`ЮК Б. 

М. 

словацький 

Dortrans Dorinec Peter 

Городенка – 

Братислава 

03.02.2023 / 5 

років 

 

На голосування поставили питання:  

Щодо продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршруту 

загального користування, зазначеного в пункті 1 таблиці 3. 

 

Голосували: 

 

Голова 

Комісії 

 

директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на 

транспорті Мінінфраструктури 

 

Задорожний 

Олександр 
Вячеславович 

 

“ЗА” 

Члени: 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” 

 заступник начальника Управління безпеки на транспорті – 

начальник відділу безпеки руху та перевезень Департаменту 

дорожніх перевезень та безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури 

Александров 

Сергій 

Васильович 

“ЗА” 




