


 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від 28.08.2018 р. № 391 

П Р О Т О К О Л  № 131 

 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 

 

 

17.08.2018                                                                                                           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., Главацького П. В., 

Лущая Ю. В., Дробот Ю. С., Хмарського С. Г. 

 

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 
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прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого 

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 

заяву перевізника ПП Павловський І. П. з паритетним партнером – польським 

перевізником ZUT-H Teresa Marcyniuk про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКИЙ – ВАРШАВА в частині зміни розкладу руху та схеми 

маршруту, зокрема, в частині зміни пункту відправлення з м. ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКИЙ на м. РІВНЕ, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 

15.01.2020. 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ – ВАРШАВА в 

частині зміни розкладу руху та схеми маршруту, зокрема, в частині зміни 

пункту відправлення з м. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ на м. РІВНЕ та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 1). 

 

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

оголосила заяву перевізника ТОВ «АВТОЕКСПРЕС» з паритетними 
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партнерами – білоруським перевізником ОАО «Гомельоблавтотранс» Филиал 

АП № 1 про внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ГОМЕЛЬ в частині зміни розкладу руху та 

схеми маршруту, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 01.05.2021. 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ГОМЕЛЬ в частині зміни розкладу руху та 

схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ПП «ТЕРНВОЯЖ» з паритетними партнерами – польським 

перевізником IDEAL TRAVEL про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – ГОЖУВ 

ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКИЙ в частині зміни перевізника, зокрема, заміни польського 

перевізником IDEAL TRAVEL на FORTUNA TOUR Sp. z o. o., що здійснюється 

в межах дії наданого дозволу до 10.10.2020. 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – ГОЖУВ ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКИЙ в 

частині зміни перевізника, зокрема, заміни польського перевізником IDEAL 

TRAVEL на FORTUNA TOUR Sp. z o. o. та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 3). 

 

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

заяву перевізника ФОП Полянський Е. Л. з паритетним партнером – польським 

перевізником AKKORD-PLUS про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛЬВІВ – ЗЕЛЕНА ГУРА 
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в частині зміни розкладу руху та схеми маршруту, що здійснюється в межах дії 

наданого дозволу до 01.03.2020. 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЛЬВІВ – ЗЕЛЕНА ГУРА в частині зміни розкладу 

руху і схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 4). 

 

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

заяву перевізника ПАТ «МАРІУПОЛЬ-АВТО» з паритетним партнером – 

молдовським перевізником ООО «Оризонтул» про закриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту МАРІУПОЛЬ – КИШИНІВ. 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

 

ВИРІШИЛИ: закрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

СУМИ – ВАРШАВА. 

 

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

заяву перевізника ФОП Ільєва Т. М. з паритетними партнером – молдавським 

перевізником S.A. Baza de transport AUTO-24 про продовження дії дозволу 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту БОЛГРАД – ЧАДР 

ЛУНГА. 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

 

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту БОЛГРАД – ЧАДР ЛУНГА строком на п’ять років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

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

заяву перевізника ФОП Павлюк В. І. з паритетним партнером – польським 

перевізником LEON-BUS Sp. z o. o. про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ШУМСЬК – ЛОДЗЬ в 

частині зміни розкладу руху, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 

31.10.2020. 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

 

ВИРІШИЛИ: внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ШУМСЬК – ЛОДЗЬ в частині зміни розкладу руху та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 6). 

 

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

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова про 

внесення змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ОВІДІОПОЛЬ – КИШИНІВ, який виконується молдовськими 

перевізниками S.R.L. «Galiz-SV» та S.R.L. «Nimelim Tur» в частині зміни схеми 

маршруту, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 12.12.2020. 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ОВІДІОПОЛЬ – КИШИНІВ в частині зміни схеми 

маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 7). 

 

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

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова про 

внесення змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ, який виконується молдовським перевізником 
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S.R.L. «Stirbu Tur» в частині зміни перевізника, а саме доповнення молдовським 

перевізником S.R.L. «DAC-TRANS-SERVICE», що здійснюється в межах дії 

наданого дозволу до 21.05.2015. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення Міністерства економіки і інфраструктури 

Республіки Молдова про внесення змін до функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ на підставі 

абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Казна Транс» з 

паритетними партнерами – польським перевізником «AGAT» B.U.H. щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКИЙ – ВАРШАВА. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ – ВАРШАВА та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ПП «ЛИС-АВТО-ТРАНС» з паритетним партнером – 

польським перевізником L.A.T.-LINES Sp. z o. o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОХТИРКА – ПОЗНАНЬ. 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ОХТИРКА – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

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

заяву перевізника ТОВ «АВТОЕКСПРЕС» з паритетним партнером – 

польським перевізниками Tomasz Porebny щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 10). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «АВТОЕКСПРЕС» з паритетними партнерами – 

польським перевізникам Tomasz Porebny щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ. 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 11). 

 

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

заяву перевізника ПП Павловський І. П. з паритетним партнером – польським 

перевізником ZUT-H Teresa Marcyniuk щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ВАРШАВА. 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАПОРІЖЖЯ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 12). 
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15. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ФОП Новіков Л. А. з паритетними партнерами – білоруським 

перевізником ООО «Стройтур» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАТОКА – МІНСЬК. 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАТОКА – МІНСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ФОП Стецик Т. В. з паритетним партнером – польським 

перевізником IDEAL TRAVEL щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ – КОЛОБЖЕГ. 

По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ – КОЛОБЖЕГ та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «УКР-БУС» з паритетним партнером – чеським 

перевізником NIKOLO s.r.o. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КОЛОЧАВА – ХЕБ. 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КОЛОЧАВА – ХЕБ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 15). 
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18. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяви перевізників ТОВ «АСКУКТРАНС» та ПП «ТЕРНВОЯЖ» з паритетним 

партнером – польським перевізником FORTUNA TOUR Sp. z o. o. щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХАРКІВ – 

ЩЕЦИН. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХАРКІВ – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 

 

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

заяви перевізників ТОВ «АСКУКТРАНС» та ПП «ТЕРНВОЯЖ» з паритетним 

партнером – польським перевізником FORTUNA TOUR Sp. z o. o. щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХАРКІВ – 

СЛУПСЬК. 

По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХАРКІВ – СЛУПСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 17). 

 

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

заяву перевізника ФОП Коваль Т. Б. з паритетним партнером – польським 

перевізником TER PAS TRANS Sp. z o. o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ТЕРНОПІЛЬ – ВЛАДИСЛАВОВО. 

По пункту 20 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               
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ТЕРНОПІЛЬ – ВЛАДИСЛАВОВО та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

заяву перевізника ФОП Білецький Д. Є. з паритетним партнером – італійським 

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

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – РЕДЖО-КАЛАБРІЯ. 

По пункту 21 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву ФОП Білецький Д. Є. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ –  

РЕДЖО-КАЛАБРІЯ на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 

глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ПП «-Інтертранс-» з паритетними партнерами – білоруським 

перевізником СОДО «Визит-Тур» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту БОРИСПІЛЬ (АЕРОПОРТ) – МІНСЬК. 

По пункту 22 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

БОРИСПІЛЬ (АЕРОПОРТ) – МІНСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 19). 

 

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

заяву перевізника ФОП Ільєва Т. М. з паритетним партнером – молдовським 

перевізником S.A. Baza de transport AUTO-24 щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту БОЛГРАД – ТАРАКЛІЯ. 

По пункту 23 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

БОЛГРАД – ТАРАКЛІЯ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 20). 

 

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

заяву перевізника ФОП Раб Т. Б. з паритетним партнером – італійським 

перевізником DI PASSIO TOUR s.r.l. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ЛАТІНА. 

По пункту 24 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЗАПОРІЖЖЯ – ЛАТІНА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 21). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «БЕНС ЕКСПРЕС» з паритетним партнером – 

німецьким перевізником Schmidt Safetytour GmbH щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – КАРЛСРУЕ. 

По пункту 25 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЗАПОРІЖЖЯ – КАРЛСРУЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 22). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ГАЛ-ТИС-ТУР» з паритетним партнером – польським 

перевізником STANDART LINE Sp. z o. o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ПОЗНАНЬ. 

По пункту 26 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 23). 

 

 

 

Голова Комісії:                                          С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 
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