


 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від _____________ 2018 р. № _____ 

П Р О Т О К О Л  № 140 

 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 

 

 

 

07.12.2018                                                                                                           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., 

Димкаря В. Р., Геги Ю. П., Климпуша О. Д. та Дробот Ю. С. 

 

 

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 

заяви перевізників ТОВ «КАН-ТРАНС» та ТОВ «МН-ТРАНС» про 

продовження терміну дії дозволу та внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХАРКІВ – КРЕФЕЛЬД, 

перевезення по якому здійснюють український перевізник ТОВ «КАН-ТРАНС» 

спільно з паритетним партнером – німецьким перевізником AON-

TRANSPORTE GmbH. Внесення змін стосується, зокрема, схеми маршруту, а 

саме, пункту відправлення з м. ХАРКІВ на м. ЗАПОРІЖЖЯ, та перевізника, а 

саме, замість українського перевізника ТОВ «КАН-ТРАНС» перевезення 

здійснюватиме ТОВ «МН-ТРАНС», замість німецького перевізника AON-

TRANSPORTE GmbH перевезення здійснюватиме Reiseburo «Kij Grand». 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяви перевізників ТОВ «КАН-ТРАНС» та ТОВ «МН-

ТРАНС» про продовження терміну дії дозволу та внесення змін щодо 
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функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту  

ХАРКІВ – КРЕФЕЛЬД в частині схеми маршруту та перевізника на підставі 

абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 та абзацу другого підпункту 3.4.8 

пункту 3.4 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЄВРОКЛУБ», який здійснює перевезення з 

паритетними партнерами – німецьким перевізником Euroclub Busreisen GmbH 

та польським перевізником Biacomex s.a. про продовження терміну дії дозволу 

та внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – РОСТОК в частині розкладу руху. 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – РОСТОК в частині розкладу руху, 

продовжити дію дозволу строком на п’ять років та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 1). 

 

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

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

партнером – словацьким перевізником Daniel Cupa BUS TRANS, про закриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту МУКАЧЕВО (17:00) – 

КОШІЦЕ (22:00). 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: закрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

МУКАЧЕВО (17:00) – КОШІЦЕ (22:00). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЕРАБУС», який здійснює перевезення з паритетним 
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партнером – словацьким перевізником Daniel Cupa BUS TRANS, про закриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту МУКАЧЕВО (07:00) – 

КОШІЦЕ (10:40). 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: закрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

МУКАЧЕВО (07:00) – КОШІЦЕ (10:40). 

 

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

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

партнером – словацьким перевізником Daniel Cupa BUS TRANS, про закриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту МУКАЧЕВО (08:30) – 

КОШІЦЕ (12:00). 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: закрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

МУКАЧЕВО (08:30) – КОШІЦЕ (12:00). 

 

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

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

партнером – словацьким перевізником Daniel Cupa BUS TRANS, про закриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту РАХІВ – КОШІЦЕ. 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: закрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

РАХІВ – КОШІЦЕ. 

 

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

заяву перевізника ФОП Паславський Я. А., який здійснює перевезення з 

паритетним партнером – італійським перевізником «SEAF» S.A.S. про внесення 
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змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КИЇВ – КОМО в частині розкладу руху та схеми маршруту, а саме, 

заміни пункту прибуття у прямому напрямку з м КОМО на м. РИМ, що 

здійснюється в межах дії наданого дозволу до 05.07.2021. 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – КОМО в частині розкладу руху та схеми 

маршруту, а саме, заміни пункту прибуття у прямому напрямку з м. КОМО на  

м. РИМ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ПП «Біплан» та звернення Міністерства економіки і 

інфраструктури Республіки Молдова про продовження дії дозволу та внесення 

змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ІЗМАЇЛ – КИШИНІВ, перевезення по якому здійснюють 

український перевізник ПП «Біплан» та його паритетний партнер – 

молдовський перевізник S.R.L. «ARIC-AFS», в частині перевізника, а саме 

виключення українського паритетного партнера ПП «Біплан». 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ІЗМАЇЛ – КИШИНІВ в частині перевізника, а саме 

виключення українського паритетного партнера ПП «Біплан», продовжити дію 

дозволу строком на п’ять років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 3). 

 

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

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова про 
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внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КУРОРТНЕ – КИШИНІВ в частині розкладу руху, що здійснюється 

молдовським перевізником S.R.L. «Buslines Moldova» без паритету в межах дії 

наданого дозволу до 01.08.2021. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КУРОРТНЕ – КИШИНІВ в частині розкладу руху та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 4). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЛУБЕРТЯНОШБУС», який здійснює перевезення з 

паритетними партнерами – чеськими перевізниками LUBJANO TRANS s.r.o. та 

ALPHATRANS BUS s.r.o. про внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ДРАГОВО – ПРАГА в частині 

розкладу руху, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 14.11.2019. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ДРАГОВО – ПРАГА в частині розкладу руху та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 5). 

 

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

заяви перевізників ФОП Осипа С. М., ФОП Базілєвський В. О. та  

ПрАТ «Краматорське АТП-11410», про внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту СЄВЄРОДОНЕЦЬК – 

ВАРШАВА, перевезення по якому здійснюють український перевізник  

ФОП Базілєвський В. О. та його паритетний партнер польський перевізник – 
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LUCKY TRAVEL UA. Sp. z o. o., що здійснюється в межах дії наданого дозволу 

до 24.05.2020. Внесення змін стосується перевізника, а саме, доповнення 

українськими паритетними партнерами ФОП Осипа С. М. та  

ПрАТ «Краматорське АТП-11410». 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту СЄВЄРОДОНЕЦЬК – ВАРШАВА в частині 

перевізника, а саме, доповнення українськими паритетними партнерами  

ФОП Осипа С. М. та ПрАТ «Краматорське АТП-11410» та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 6). 

 

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

заяву перевізника ФОП Яців В. В., який здійснює перевезення з паритетним 

партнером – чеським перевізником Tourbus, a.s. про внесення змін щодо 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту  

КАЛУШ – ПРАГА в частині розкладу руху та перевізника, а саме, доповнення 

чеським паритетним партнером ANDANAS TRANS s.r.o., що здійснюється в 

межах дії наданого дозволу до 11.04.2020. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КАЛУШ – ПРАГА в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, доповнення чеським паритетним партнером ANDANAS 

TRANS s.r.o. та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 7). 

 

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

заяви перевізників ТДВ «Нововолинське АТП-10708» та ТДВ «Ковельське 

АТП», які здійснюють перевезення з паритетними партнерами – литовським 
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перевізником UAB «Olego transportas» та польським перевізником P.P.H.U. 

«TRANS-SERVICE» Sp. z o. o. про внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ВІЛЬНЮС в 

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

29.05.2020. 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ВІЛЬНЮС в частині розкладу руху та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 8). 

 

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

заяви перевізників ПП «Автотранзит» та ПП «ТВАД» з паритетним  

партнером – естонським перевізником AS Lux Express Estonia про продовження 

терміну дії дозволу та внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ТАЛЛІН в частині розкладу 

руху та перевізника, а саме, виключення українського паритетного партнера  

ПП «ТВАД». 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ТАЛЛІН в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, виключення українського паритетного партнера  

ПП «ТВАД», продовжити дію дозволу строком на п’ять років та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 9). 

 

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

заяву перевізника ТДВ «Оріон-Авто» з паритетним партнером – молдовським 

перевізником S.R.L. «Pascari Pavel-Trans» про продовження терміну дії дозволу 
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та внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ в частині розкладу руху. 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ в частині розкладу руху, 

продовжити дію дозволу строком на п’ять років та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 10). 

 

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

заяви перевізників ТОВ «Українські лінії» та ТОВ «ААЗ Трейдінг-автолюкс» з 

паритетним партнером – литовським перевізником UAB «TRANSINESTA» про 

продовження терміну дії дозволу регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ХЕРСОН – ВІЛЬНЮС. 

По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

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

міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН – ВІЛЬНЮС та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 11). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «АТМ ТРАНС» з паритетними партнерами – 

молдовськими перевізниками «JOLNACI ALEXANDRU» I.i. та  

S.R.L. «VERHOVTEVO TRANS» про продовження терміну дії дозволу та 

внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту БОРИСПІЛЬ – КИШИНІВ в частині перевізника, а саме, виключення 

молдовського паритетного партнера S.R.L. «VERHOVTEVO TRANS». 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту БОРИСПІЛЬ – КИШИНІВ в частині перевізника, а 

саме, виключення молдовського паритетного партнера S.R.L. «VERHOVTEVO 

TRANS», продовжити дію дозволу строком на п’ять років та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЕРАБУС» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МУКАЧЕВО (17:00) – КОШІЦЕ (22:00) для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – словацьким перевізником 

Daniel Cupa BUS TRANS. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

МУКАЧЕВО (17:00) – КОШІЦЕ (22:00) та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЕРАБУС» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МУКАЧЕВО (07:00) – КОШІЦЕ (10:40) для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – словацьким перевізником 

Daniel Cupa BUS TRANS. 

По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

МУКАЧЕВО (07:00) – КОШІЦЕ (10:40) та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЕРАБУС» щодо відкриття регулярного міжнародного 
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автомобільного маршруту МУКАЧЕВО (08:30) – КОШІЦЕ (12:00) для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – словацьким перевізником 

Daniel Cupa BUS TRANS. 

По пункту 20 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

МУКАЧЕВО (08:30) – КОШІЦЕ (12:00) та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 15). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЕРАБУС» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту РАХІВ – КОШІЦЕ для здійснення перевезень з 

паритетним партнером – словацьким перевізником Daniel Cupa BUS TRANS. 

По пункту 21 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

РАХІВ – КОШІЦЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 

 

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

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

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – 

ЛІБЕРЕЦЬ для здійснення перевезень з паритетним партнером – чеським 

перевізником D.M.D.-Group spol. s.r.o. 

По пункту 22 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ВІННИЦЯ – ЛІБЕРЕЦЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 17). 
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23. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «Вега-Райзен» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – КЕЛЬН для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – німецьким перевізником 

HAUERHOF Busreisen GmbH. 

По пункту 23 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ЗАПОРІЖЖЯ – КЕЛЬН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

заяву перевізника ФОП Симчера М. І. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ТЯЧІВ – ПРАГА для здійснення 

перевезень з паритетним партнером – чеським перевізником VO-Trans EU s.r.o. 

По пункту 24 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ТЯЧІВ – ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 19). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЛІНІЇ ПОЛІССЯ» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – РЕЧИЦЯ для здійснення 

перевезень з паритетним партнером – білоруським перевізником  

ОАО «Гомельоблавтотранс» филиал «Автобусный парк № 3». 

По пункту 25 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ЧЕРНІГІВ – РЕЧИЦЯ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 
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відповідних дозволів (додаток 20). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ВІНЕВ» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МЕЛІТОПОЛЬ – ЩЕЦИН для здійснення перевезень 

з паритетним партнером – польським перевізником Bus Trans Sp. z o. o. 

По пункту 26 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

МЕЛІТОПОЛЬ – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 21). 

 

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

заяву перевізника ФОП Марченко Ю. Ю. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧОРНОМОРСЬК – КИШИНІВ для 

здійснення перевезень з паритетними партнерами – польськими перевізниками 

«ROA CONSULTING AUTO» S.R.L. та «NIMELIM-TUR» S.R.L. 

По пункту 27 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ЧОРНОМОРСЬК – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 22). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЄВРО-АВТО-АЛЬЯНС» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КРИВИЙ РІГ – ВАРШАВА для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником  

TER PAS TRANS Sp. z o. o. 

По пункту 28 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 



14 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

КРИВИЙ РІГ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 23). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Транспортна компанія «ТРАНСМАРІН» щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – 

МІНСЬК для здійснення перевезень з паритетним партнером – білоруським 

перевізником ПТУП «СТАРБУСТРЕВЕЛ». 

По пункту 29 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ОДЕСА – МІНСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 24). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Транспортна компанія «ТРАНСМАРІН» щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ПОЛЯНИЦЯ – 

МІНСЬК для здійснення перевезень з паритетним партнером – білоруським 

перевізником ПТУП «СТАРБУСТРЕВЕЛ». 

По пункту 30 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ПОЛЯНИЦЯ – МІНСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 25). 

 

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

заяви перевізників ТДВ «Нововолинське АТП-10708» та ТДВ «Ковельське 

АТП» щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

КИЇВ – ВІЛЬНЮС для здійснення перевезень з паритетним партнером – 
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литовським перевізником UAB «Olego transportas». 

По пункту 31 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Дубас Р. І., Лущай Ю. В., Димкар В. Р., 

Гега Ю. П., Климпуш О. Д.; 

ПРОТИ: 0; 

УТРИМАЛИСЬ: Дробот Ю. С. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

КИЇВ – ВІЛЬНЮС та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 26). 

 

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

заяви перевізників ФОП Дуда В.В., ТОВ «Автотранс-Поділля», ТОВ «Люкс-

Рейзен» та ПП «АТП Поділля-Тур» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХЕРСОН – БІЛОСТОК для здійснення перевезень з 

паритетними партнерами – польськими перевізниками LUX-REISEN Sp. z o. o., 

FARA INTERPRISE Sp. z o. o. та LUX-REISEN BIS Sp. z o. o. 

По пункту 32 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ХЕРСОН – БІЛОСТОК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 27). 

 

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

заяву перевізника ТДВ «АТП 10706» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту СВІТЯЗЬ – ІВАНОВО для здійснення 

перевезень з паритетним партнером – білоруським перевізником  

ОАО «Пинский автобусный парк». 

По пункту 33 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

СВІТЯЗЬ – ІВАНОВО та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 28). 

 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 
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