


 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від 5 червня 2018 р. № 257 

П Р О Т О К О Л  № 124 

 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 

 

 

29.05.2018                                                                                                           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., Лущая Ю. В., 

Корженівської І. Є., Дробот Ю. С., Климпуша О. Д., Главацького П. 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. 

 

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 
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маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних 

маршрутах загального користування» (у редакції наказу Міністерства 

інфраструктури України від 06.02.2018 № 46) 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 

заяви перевізників ФОП Савченко Г. І. та ТОВ "Майавтотранс" з паритетним 

партнером – польським перевізником Kresy Tur Sp. z o. o. про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

МИКОЛАЇВ – ЛОДЗЬ в частині зміни розкладу руху та схеми маршруту, що 

здійснюється в межах дії наданого дозволу до 03.05.2023. 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МИКОЛАЇВ – ЛОДЗЬ в частині зміни розкладу руху 

та схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 1). 

 

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

заяви перевізників ТОВ "Носорох" та ТОВ "Золочів АвтоТранс" з паритетними 

партнерами – чеським перевізником "Rega & R" spol. s.r.o. та – польським 

перевізником W. Kahan про продовження дії дозволу та внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ЧЕРНІВЦІ – ПРАГА в частині зміни розкладу руху та перевізника, а саме, 

заміни перевізників ТОВ "Носорох" та ТОВ "Золочів АвтоТранс" на 

ТОВ "РБУС". 
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По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ПРАГА в частині зміни розкладу руху 

та перевізника, а саме, заміни перевізників ТОВ "Носорох" та ТОВ "Золочів 

АвтоТранс" на ТОВ "РБУС", продовжити дію дозволу строком на 5 років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ТДВ "Волиньавтотранс" з паритетним партнером – 

польським перевізником BIACOMEX S.A. про продовження дії дозволу та 

внесення змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ЛУЦЬК – ВАРШАВА в частині зміни розкладу руху. 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЛУЦЬК – ВАРШАВА в частині зміни розкладу руху, 

продовжити дію дозволу строком на 5 років та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 3). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Юніверс" з паритетним партнером – польським 

перевізником Universe Sp. z o. o. про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ГДАНСЬК в 

частині зміни схеми маршруту, що здійснюється в межах дії наданого дозволу 

до 20.12.2020 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ГДАНСЬК в частині зміни схеми маршруту 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 4). 
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5. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ФОП Паславський Я. А. з паритетним партнером – 

італійським перевізником "SEAF" S.A.S. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – КОМО. 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КИЇВ – КОМО та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 5). 

 

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

заяву перевізника ПП "Фірма Стефан Транссервіс" з паритетним партнером – 

польським перевізником "Asik" Sp. z o. o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ВАРШАВА. 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЧЕРНІВЦІ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 6). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Автокомбінат-1" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ХАРКІВ – ЛИПКАНИ для здійснення 

перевезень без паритету. 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХАРКІВ – ЛИПКАНИ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 7). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОШКОВСЬКИЙ ПЕТРО" з 
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паритетним партнером – польським перевізником "AGAT" B.U.H. щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗДОЛБУНІВ – 

КРАСНИК. 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗДОЛБУНІВ – КРАСНИК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ТДВ "Оріон Авто" з паритетними партнерами – польським 

перевізником Tomasz Porebny щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХЕРСОН – ГДИНЯ. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХЕРСОН – ГДИНЯ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 9). 

 

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

заяви перевізників ТДВ "Нововолинське АТП-10708" та ТДВ "Ковельське 

АТП" з паритетним партнером – білоруським перевізником 

ООО "ТрансЕвроБас" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту НОВОВОЛИНСЬК – БРЕСТ. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

НОВОВОЛИНСЬК – БРЕСТ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 10). 

 

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

заяви перевізників ТДВ "Нововолинське АТП-10708" та ТДВ "Ковельське 

АТП" з паритетним партнером – білоруським перевізником 
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ООО "ТрансЕвроБас" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту НОВОВОЛИНСЬК – ПІНСЬК. 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

НОВОВОЛИНСЬК – ПІНСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 11). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Українські лінії" з паритетним партнером – грецьким 

перевізником "Sengeridis Travel" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЛЬВІВ – АФІНИ. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЛЬВІВ – АФІНИ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Юніверс" з паритетним партнером – італійським 

перевізником EUROBUS s. r. l. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ПОТЕНЦА. 

По пункту 13питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КИЇВ – ПОТЕНЦА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ФОП Микитюк І. М. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ГОРОДЕНКА – ЛИПКАНИ для 

здійснення перевезень без паритету. 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ГОРОДЕНКА – ЛИПКАНИ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

 

 

Голова Комісії:                                          С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

_______________ Р. І. ДУБАС  ___________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ 

_______________ Ю. С. ДРОБОТ ___________ О. Д. КЛИМПУШ 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА  

 

___________ Ю. В. ЛУЩАЙ 

 

 

 

 

  

 


