
 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від _____________ р. № _____ 

П Р О Т О К О Л  № 127 

 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 

 

 

03.07.2018                                                                                                           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: Корженівської І. Є., 

Дробот Ю. С., Тришкалюк І. М., Главацького П. В., Зіник О. Б.,                     

Хмарський 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 
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"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" (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 ТОВ "АВТОЕКСПРЕС" з паритетним партнером – 

білоруським перевізником ОАО "Гомельоблавтотранс" Филиал АП № 1 про 

внесення змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КИЇВ – ГОМЕЛЬ в частині зміни схеми маршруту, що здійснюється 

в межах дії наданого дозволу до 01.05.2021. 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ГОМЕЛЬ в частині зміни схеми маршруту та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 1). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Лінії полісся" з паритетними партнерами – українським 

перевізником ФОП Анікеєнко П. В. та білоруським перевізником                           

ОАО "Гомельоблавтотранс" Филиал № 14 про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

СЛАВУТИЧ – КОМАРИН в частині зміни перевізника, а саме, заміни 
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українського паритетного партнера ФОП Анікеєнко П. В. на ТОВ "Лінії 

полісся", що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 08.10.2022. 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Главацький П. В., Корженівська І. Є., 

Дробот Ю. С.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М., Зіник О. Б.; 

УТРИМАЛИСЬ: Хмарський С. Г. 

 ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту СЛАВУТИЧ – КОМАРИН в частині зміни 

перевізника, а саме, заміни українського паритетного партнера                              

ФОП Анікеєнко П. В. на ТОВ "Лінії полісся" та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Лінії полісся" з паритетними партнерами – українським 

перевізником ФОП Анікеєнко П. В. та білоруським перевізником                           

ОАО "Гомельоблавтотранс" Филиал № 14 про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ЧЕРНІГІВ – БРАГІН в частині зміни розкладу руху та перевізника, а саме, 

заміни українського паритетного партнера ФОП Анікеєнко П. В. на ТОВ "Лінії 

полісся", що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 14.11.2022. 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Главацький П. В., Корженівська І. Є., 

Дробот Ю. С.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М., Зіник О. Б.; 

УТРИМАЛИСЬ: Хмарський С. Г. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – БРАГІН в частині зміни розкладу руху 

та перевізника, а саме, заміни українського паритетного партнера                              

ФОП Анікеєнко П. В. на ТОВ "Лінії полісся" та рекомендувати 
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Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 3). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Юніверс" з паритетним партнером – болгарським 

перевізником ТОВ "Стройтранс 2011" про закриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – СОЗОПОЛЬ.  

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: закрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут              

КИЇВ – СОЗОПОЛЬ. 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Україна.Бус" з паритетними партнерами – українським 

перевізником ФОП Дробоног В. В. та польським перевізником Tomasz Porebny 

про внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту СУМИ – ПОЗНАНЬ в частині зміни схеми маршруту 

та перевізника, а саме, заміни українського паритетного партнера                               

ФОП Дробоног В. В. на ТОВ "Україна.Бус", що здійснюється в межах дії 

наданого дозволу до 11.01.2021. 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту СУМИ – ПОЗНАНЬ в частині зміни схеми маршруту 

та перевізника, а саме, заміни українського паритетного партнера                               

ФОП Дробоног В. В. на ТОВ "Україна.Бус" та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 4). 

 

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

заяву перевізника ПП "Нов-Транс-Авто", що здійснює перевезення без 

паритету, про внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МАРІУПОЛЬ –КАУШАНИ в частині зміни розкладу 

руху, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 27.02.2020. 
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По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МАРІУПОЛЬ –КАУШАНИ в частині зміни розкладу 

руху та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 5). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Українські лінії" з паритетними партнером – 

естонським перевізником OU Ecolines Estonia про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту                     

КИЇВ – ТАЛЛІНН в частині зміни схеми маршруту, що здійснюється в межах 

дії наданого дозволу до 23.09.2019. 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ТАЛЛІНН в частині зміни схеми маршруту 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 6). 

 

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

заяву перевізників ПП "АТП Поділля - Тур" та ФОП Харкавий В. І. з 

паритетним партнером – польським перевізником LUX-REISEN BIS Sp. z o.o. 

про внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ЩЕЦИН в частині зміни розкладу руху та 

схеми маршруту, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 09.08.2020.  

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ЩЕЦИН в частині зміни розкладу руху та 

схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

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

заяву перевізника ТОВ "ЕРАБУС" з паритетним партнером – словацьким 

перевізником Daniel Cupa - BUS TRANS щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту УЖГОРОД – БАРДЕЙОВ. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

УЖГОРОД – БАРДЕЙОВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 8). 

 

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

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

польським перевізником Andriy & Liliya Sp. z o.o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – СЛУПСЬК. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КИЇВ – СЛУПСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 9). 

 

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

заяву перевізників ПП "СОП-ТРАНС" та ТОВ "Гал-Всесвіт" з паритетним 

партнером – польським перевізником EWE-TRANS Sp. z o.o. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ТУРКА – ГДИНЯ. 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Главацький П. В., Корженівська І. Є., 

Дробот Ю. С., Хмарський С. Г.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М., Зіник О. Б.; 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ТУРКА – ГДИНЯ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 10). 
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12. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ФОП Остапчук О. І. з паритетним партнером – чеським 

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

автомобільного маршруту ЗАЛІЩИКИ – ПРАГА. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЗАЛІЩИКИ – ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 11). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ГЮНСЕЛ" з паритетним партнером – польським 

перевізником GUNSEL GROUP Sp. z o.o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ВРОЦЛАВ. 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Главацький П. В., Корженівська І. Є., 

Дробот Ю. С., Хмарський С. Г.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М., Зіник О. Б.; 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КИЇВ – ВРОЦЛАВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Міжнародна транспортна компанія "Казна Транс" з 

паритетним партнером – польським перевізником "AGAT" B.U.H. щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКИЙ – ГРУБЕШІВ. 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ТОВ "Міжнародна транспортна 
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компанія "Казна Транс" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ – ГРУБЕШІВ на 

підставі абзацу п’ятого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Чортківське АТП-16142" з паритетними партнерами –

польським перевізником MIXS TRADING LTD Sp. z o.o. та чеським 

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

автомобільного маршруту ЧОРТКІВ – ПРАГА. 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЧОРТКІВ – ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ФОП Новіков Л. А. з паритетним партнером – білоруським 

перевізником ООО "Стройтур" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАТОКА – МІНСЬК. 

По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М., Зіник О. Б., Главацький П. В., Дробот Ю. С., 

Хмарський С. Г.; 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ФОП Новіков Л. А. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА – МІНСЬК на 

підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізників ПП "АТП Поділля - Тур" та ФОП Харкавий В. І.                               

з паритетними партнерами – польськими перевізниками                                            
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LUX-REISEN BIS Sp. z o.o. та LUX-REISEN Sp. z o.o щодо                              

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – 

БЄЛЬСЬКО-БЯЛА. 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ВІННИЦЯ – БЄЛЬСЬКО-БЯЛА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізників ПП "АТП Поділля - Тур" та ФОП Харкавий В. І.                               

з паритетними партнерами – польськими перевізниками                                            

LUX-REISEN BIS Sp. z o.o. та LUX-REISEN Sp. z o.o щодо                              

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту НЕТІШИН – 

БЄЛЬСЬКО-БЯЛА. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

НЕТІШИН – БЄЛЬСЬКО-БЯЛА та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 15). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ЕЛЬБУС" з паритетними партнерами – польським 

перевізником KRESY TUR Sp. z o.o. та словацьким перевізником                               

SVD Trans s.r.o. щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту  КИЇВ – ПЛЬЗЕНЬ. 

По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КИЇВ – ПЛЬЗЕНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 
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20. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізників ФОП Гречанюк М. В. та ФОП Гречанюк В. І. з паритетними 

партнерами – польським перевізником JORDAN Group та чеськими 

перевізниками Trans Job s.r.o. та Musil Tour spol. s.r.o. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту МАРІУПОЛЬ – ПРАГА. 

По пункту 20 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є. Главацький П. В., 

Дробот Ю. С.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М., Зіник О. Б.; 

УТРИМАЛИСЬ: Хмарський С. Г. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

МАРІУПОЛЬ – ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 17). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" з паритетним 

партнером – польським перевізником FOX-TRANS LYS щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту НАДВІРНА – ЩЕЦИН. 

По пункту 21 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

НАДВІРНА – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Артур Тур" з паритетним партнером – німецьким 

перевізником Reiseburo KIJ-GRAND щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ДЮССЕЛЬДОРФ. 

По пункту 22 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЗАПОРІЖЖЯ – ДЮССЕЛЬДОРФ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 19). 

 

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

заяву перевізника ПП "-Інтертранс-" з паритетним партнером – литовським 

перевізником UAB "Vilneda" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – КЛАЙПЕДА. 

По пункту 23 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ПП "-Інтертранс-" щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – КЛАЙПЕДА на 

підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ПП "-Інтертранс-"  з паритетним партнером – білоруським 

перевізником СОДО "Визит-Тур" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту Бориспіль – Мінськ. 

По пункту 24 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ПП "-Інтертранс-" щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту Бориспіль – Мінськ на 

підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Юнас" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЖИТОМИР – ДЖУРДЖУЛЕШТИ, для здійснення 

перевезень без паритету. 

По пункту 25 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЖИТОМИР – ДЖУРДЖУЛЕШТИ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 20). 

 

 

Голова Комісії:                                          С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА  ___________ І. М. ТРИШКАЛЮК 

_______________ О. Б. ЗІНИК ___________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ 

 

_______________ Ю. С. ДРОБОТ  

 

___________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ 

 

 

 

 


