


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від ____________ 2019 р. № ___ 

 

П Р О Т О К О Л  № 146 

 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 

 

 

 

22.02.2019                                                                                                           м. Київ 

 

 

Присутні члени 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) у складі: голови Комісії – 

Кубальської-Колтунович С. С. та членів комісії: Дубаса Р. І., Главацького П. В., 

Геги Ю. П., Корженівської І. Є., Хмарського С. Г., та Лущая Ю. В. 

 

Порядок денний:  

 

1. Про вступне слово голови Комісії Кубальської-Колтунович С. С.; 

 

2. Про доповідь голови Комісії Кубальської-Колтунович С. С. за 

матеріалами звернень, поданих на розгляд Комісії. 
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Питання 1. 

СЛУХАЛИ: Кубальську-Колтунович С. С., яка представила усіх членів Комісії 

згідно з 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 зазначила, що засідання 

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). 

 

Питання 2. 

1. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ПП «Біплан», який здійснює перевезення з паритетними 

партнерами – молдовськими перевізниками S.R.L. «Aric-AFS» та S.R.L. «Trand-

Leahu» про продовження дії дозволу та внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ПРИМОРСЬКЕ – 

КИШИНІВ в частині розкладу руху та перевізника, а саме, виключення 

молдовського паритетного партнера S.R.L. «Trand-Leahu». 

 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ПРИМОРСЬКЕ – КИШИНІВ в частині розкладу 

руху та перевізника, а саме, виключення молдовського паритетного партнера  

S.R.L. «Trand-Leahu», продовжити дію дозволу строком на п’ять років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 1). 
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2. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «Максимов-ТУРС», який здійснює перевезення з 

паритетним партнером – болгарським перевізником ООД «СЕРВИС ТУР» про 

продовження дії дозволу регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ОДЕСА – СОФІЯ. 

 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу строком на п’ять років регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – СОФІЯ та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 2). 

 

3. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «ЮНАС», який здійснює перевезення з паритетним 

партнером – польським перевізником «AGAT» B.U.H. про внесення змін щодо 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ЗАПОРІЖЖЯ – ПОЗНАНЬ в частині розкладу руху, що здійснюється в межах 

дії наданого дозволу до 22.05.2020. 

 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ПОЗНАНЬ в частині розкладу руху 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 3). 

 

4. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ПрАТ «Тернопільське автотранспортне підприємство 16127», 

який здійснює перевезення з паритетним партнером – польським перевізником 
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FORTUNA TOUR про продовження дії дозволу та внесення змін щодо 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ПОЗНАНЬ в частині перевізника, а саме, 

заміни польського паритетного партнера FORTUNA TOUR на J.A.M. Sp. z o. o. 

 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ПОЗНАНЬ в 

частині перевізника, а саме, заміни польського паритетного партнера 

FORTUNA TOUR на J.A.M. Sp. z o. o., продовжити дію дозволу строком на 

п’ять років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 4). 

 

5. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ФОП Полянський Е. Л. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – СЛУПСЬК для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

LOGO-TRANS Sp. z o. o. 

 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ВІННИЦЯ – СЛУПСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 5). 

 

6. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА – 

БЕНДЕРИ для здійснення перевезень молдовським перевізником S.A. «Coloana 
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Auto № 2836» без паритету. 

 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАТОКА – БЕНДЕРИ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 6). 

 

7. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту БІЛГОРОД-

ДНІСТРОВСЬКИЙ – БЕНДЕРИ для здійснення перевезень молдовським 

перевізником S.A. «Coloana Auto № 2836» без паритету. 

 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ – БЕНДЕРИ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 7). 

 

8. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ПП «Біплан» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВИЛКОВО – КИШИНІВ для здійснення перевезень з 

паритетним партнером – молдовським перевізником S.R.L. «Aric-AFS». 

 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ВИЛКОВО – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 8). 
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9. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «БІ-АВТОТРАНС» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – ГОМЕЛЬ для здійснення  

перевезень з паритетним партнером – білоруським перевізником  

ООО «ГомельЕвроТранс». 

 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КОБЛЕВЕ – ГОМЕЛЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 9). 

 

10. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «ТРАНСПОРТ-1» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту МИКОЛАЇВ – ЧАДИР-ЛУНГА для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – молдовським перевізником 

S.A. «BAZA DE TRANSPORT AUTO-24». 

 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

МИКОЛАЇВ – ЧАДИР-ЛУНГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 10). 

 

11. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова щодо 

відкриття регулярних міжнародних автомобільних маршрутів ЧАБАНСЬКЕ – 

КИШИНІВ, КАРОЛІНО БУГАЗ (14:00) – КИШИНІВ (20:40), КАРОЛІНО-

БУГАЗ (16:40) – КИШИНІВ (23:20), КАРОЛІНО-БУГАЗ (11:40) – КИШИНІВ 
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(18:20), КАРОЛІНО-БУГАЗ (21:10) – КИШИНІВ (03:50), КАРОЛІНО-БУГАЗ 

(15:30) – КИШИНІВ (22:10), АВАНГАРД (09:40) – КИШИНІВ (14:50), 

АВАНГАРД (07:10) – КИШИНІВ (12:50), АВАНГАРД (18:20) – КИШИНІВ 

(00:20) та АВАНГАРД (11:25) – КИШИНІВ (16:35) для здійснення перевезень 

молдовським перевізником S.R.L. «Galiz SV» без паритету. 

 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Дубас Р. І., Главацький П. В.,  

Гега Ю. П., Корженівська І. Є.; 

ПРОТИ: 0; 

УТРИМАЛИСЬ: Лущай Ю. В., Хмарський С. Г. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярні міжнародні автомобільні маршрути 

ЧАБАНСЬКЕ – КИШИНІВ, КАРОЛІНО-БУГАЗ (14:00) – КИШИНІВ (20:40), 

КАРОЛІНО-БУГАЗ (16:40) – КИШИНІВ (23:20), КАРОЛІНО-БУГАЗ (11:40) – 

КИШИНІВ (18:20), КАРОЛІНО-БУГАЗ (21:10) – КИШИНІВ (03:50), 

КАРОЛІНО-БУГАЗ (15:30) – КИШИНІВ (22:10), АВАНГАРД (09:40) – 

КИШИНІВ (14:50), АВАНГАРД (07:10) – КИШИНІВ (12:50), АВАНГАРД 

(18:20) – КИШИНІВ (00:20) та АВАНГАРД (11:25) – КИШИНІВ (16:35) та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 11). 

 

12. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «Волинь Експрес» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ДНІПРО – СВІНОУЙСЬЦЕ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

«AGAT» B.U.H. 

 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ДНІПРО – СВІНОУЙСЬЦЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 12). 

 

13. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяви перевізників ФОП Гречанюк В. І. та ФОП Гречанюк М. В. щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЖИТОМИР – 

ПЛЬЗЕНЬ для здійснення перевезень з паритетними партнерами – польським 

перевізником Jacek Legendziewicz JORDAN GROUP та чеським перевізником 

GDAMALER TOUR s.r.o. 

 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЖИТОМИР – ПЛЬЗЕНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

14. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту АВАНГАРД – 

КИШИНІВ для здійснення перевезень молдовським перевізником S.R.L. «Dac-

Trans-Service» без паритету. 

 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

АВАНГАРД – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

15. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 
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заяву перевізника ТОВ «П-Транс» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ВАРШАВА для здійснення перевезень з 

паритетним партнером – польським перевізником P-TRANSPORT Sp. z o. o. 

 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЧЕРНІВЦІ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 15). 

 

16. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ФОП Харитонова І. А. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ – КРАКІВ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником DND 

GROUP Sp. z o. o. 

 

По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ – КРАКІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 16). 

 

17. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяви перевізників ТДВ «Оріон-Авто» та ТОВ «Аквітанія-Люкс» щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН – 

БАРІ для здійснення перевезень з паритетним партнером – італійським 

перевізником EUROBOOKING s.r.l. 

 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХЕРСОН – БАРІ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 17). 

 

 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА ___________ Р. І. ДУБАС  

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ ___________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ 

_______________ Ю. П. ГЕГА ___________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ 

  

 


