
 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від 08 серпня 2018 р. № 367 

П Р О Т О К О Л  № 130 

 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 

 

 

27.07.2018                                                                                                           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: Дубаса Р. І., 

Корженівської І. Є., Тришкалюк І. М., Главацького П. В., Лущая Ю. В.,            

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. 

 

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 ПрАТ "Піщанське АТП 10540" з паритетним партнером – 

польським перевізником FanLogic про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ в 

частині зміни розкладу руху та схеми маршруту, що здійснюється в межах дії 

наданого дозволу до 31.10.2020. 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ 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 заяву перевізників ТДВ "Ковельське АТП" та                                                             

ТДВ "Нововолинське АТП-10708" з паритетним партнером – білоруським 

перевізником СТОВ "КамеліТурКомпані" про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту КРИВИЙ РІГ – БРЕСТ в 

частині зміни розкладу руху та схеми маршруту, що здійснюється в межах дії 

наданого дозволу до 09.10.2020. 
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По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізників ТДВ "Ковельське АТП" та                                                             

ТДВ "Нововолинське АТП-10708" щодо внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту КРИВИЙ РІГ – БРЕСТ в 

частині зміни розкладу руху та схеми маршруту на підставі абзацу восьмого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ПАТ "АІТ" з паритетним партнером – молдавським 

перевізником ВАТ "Бендерська АК № 2836" про продовження дії дозволу 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту                

КИЇВ – БЕНДЕРИ. 

 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – БЕНДЕРИ строком на 5 років 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ТРАНСПОРТ-1" з паритетним партнером – польським 

перевізником DLM PL Sp. z o.o. про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ВРОЦЛАВ в 

частині зміни розкладу руху та схеми маршруту, що здійснюється в межах дії 

наданого дозволу до 02.05.2021. 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ВРОЦЛАВ в частині зміни розкладу руху і 

схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 3). 
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5. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ "ЕЛІТ ЕКСПРЕСС" з паритетним партнером – 

польським перевізником ELITE EXPRESS Sp. z o.o. про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту    

СУМИ – ВАРШАВА в частині зміни розкладу руху та схеми маршруту, що 

здійснюється в межах дії наданого дозволу до 31.10.2020. 

 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту СУМИ – ВАРШАВА в частині зміни розкладу руху і 

схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 4). 

 

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

заяву перевізника ТДВ "Оріон Авто" з паритетним партнером – молдавським 

перевізником S.R.L "Pascari Pavel-Trans" про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ в 

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

02.03.2019. 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ 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 "Євро-Люкс" з паритетним партнером – молдавським 

перевізником S.A. "Parcul de Autobuze din Balti" про продовження дії дозволу 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ОДЕСА – БЕЛЬЦИ. 
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По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – БЕЛЬЦИ строком на 5 років 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 6). 

 

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

заяву перевізника ПП "ТЕРНВОЯЖ" з паритетним партнером – польським 

перевізником IDEAL TRAVEL про внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – ЩЕЦИН в 

частині зміни розкладу руху та перевізника, а саме, заміни польського 

паритетного партнера IDEAL TRAVEL на FORTUNA TOUR, що здійснюється в 

межах дії наданого дозволу до 31.07.2020. 

 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували: 

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

Дробот Ю. С., Лущай Ю. В., Дубас Р. І. 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М. 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – ЩЕЦИН в частині зміни розкладу руху 

та перевізника, а саме, заміни польського паритетного партнера                          

IDEAL TRAVEL на FORTUNA TOUR та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 7). 

 

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

заяву перевізника ПП "ТРАНЗИТБУС" з паритетними партнерами – 

українським перевізником ПП Шепа В. В. та словацьким перевізником     

Eurobus, a.s. про внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МУКАЧЕВО – КОШИЦЕ в частині зміни розкладу 
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руху та перевізника, а саме, заміни українського паритетного партнера                   

ПП Шепа В. В. на ПП "ТРАНЗИТБУС", що здійснюється в межах дії наданого 

дозволу до 09.07.2020. 

 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МУКАЧЕВО – КОШИЦЕ в частині зміни розкладу 

руху та перевізника, а саме, заміни українського паритетного партнера                   

ПП Шепа В. В. на ПП "ТРАНЗИТБУС" та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ПрАТ "Тернопільське АТП-16127" з паритетними 

партнерами – польським перевізником PKS "SOKOLOW" та чеським 

перевізником Musil Tour spol. s r.o. про продовження дії дозволу та внесення 

змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ТЕРНОПІЛЬ – ПРАГА в частині зміни розкладу руху, схеми маршруту та 

перевізника, а саме, заміни польського паритетного партнера PKS "SOKOLOW" 

на FORTUNA TOUR. 

 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ТЕРНОПІЛЬ – ПРАГА в частині зміни розкладу руху 

схеми маршруту та перевізника, а саме, заміни польського паритетного 

партнера PKS "SOKOLOW" на FORTUNA TOUR, продовжити дію дозволу 

строком на 5 років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 9). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Володимирецьтранссервіс" з паритетним партнером – 
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польським перевізником Kaczynski BUS Sp z o.o. про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту                 

КИЇВ – БОЛЄСЛАВЄЦЬ в частині зміни розкладу руху. 

 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – БОЛЄСЛАВЄЦЬ в частині зміни розкладу 

руху та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 10). 

 

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

заяву перевізника ПП "Корецьавтотранс" з паритетним партнером – 

білоруським перевізником ВАТ "Пінський автобусний парк" про продовження 

дії дозволу функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ЧЕРНІВЦІ – ПІНСЬК. 

 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ПІНСЬК строком на 5 

років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 11). 

 

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

заяву перевізників ТОВ "П-ТРАНС" та ФОП Опирук Петро Васильович з 

паритетним партнером – польським перевізником P-Trans Sp. z. o.o. про 

продовження дії дозволу та внесення змін до функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – 

ЗЕЛЕНА ГУРА в частині зміни розкладу руху та перевізника, а саме 

доповнення українським перевізником ТОВ "П-ТРАНС". 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ЗЕЛЕНА ГУРА в 

частині зміни розкладу руху та перевізника, а саме доповнення українським 

перевізником ТОВ "П-ТРАНС", продовжити дію дозволу строком на 5 років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 12). 

 

14. 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 – РИМ. 

 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КИЇВ – РИМ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ФОП Скоропляс В. В. з паритетним партнером – польським 

перевізником P-Trans Sp. z o.o. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ТЕРНОПІЛЬ – ВАРШАВА. 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ТЕРНОПІЛЬ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізника ФОП Негруца А. М. з паритетним партнером – італійським 

перевізниками MOFA TURISMO E SERVIZI s.r.l щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту БОЛГРАД – МІЛАН. 
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По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували: 

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

Лущай Ю. В., Дубас Р. І. 

ПРОТИ: 0.  

УТРИМАЛИСЬ: Тришкалюк І. М., Дробот Ю. С. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

БОЛГРАД – МІЛАН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 15). 

 

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

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

паритетними партнерами – польським перевізникам LUX-REISEN BIS Sp. z o.o. 

та чеським перевізником Holfedtrans s.r.o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН – ПЛЗЕНЬ. 

 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ХЕРСОН – ПЛЗЕНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 

 

18. 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                       

КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ГОЖУВ-ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКИЙ. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І. 

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

УТРИМАЛИСЬ: 0. 
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ГОЖУВ-ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКИЙ та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 17). 

 

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

заяву перевізника ФОП Стецик Т. В. з паритетними партнерами – польським 

перевізником IDEAL TRAVEL та чеським перевізником Holfedtrans s.r.o. щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХАРКІВ – 

ЧЕСКЕ БУДЕЙОВІЦЕ. 

По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І. 

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

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ХАРКІВ – ЧЕСКЕ БУДЕЙОВІЦЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

заяву перевізника ПП "ЛЮКС-СМС" з паритетним партнером – молдавським 

перевізником Firma "GALIZ-SV" S.R.L. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА – КИШИНІВ. 

По пункту 20 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЗАТОКА – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 19). 

 

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

заяву перевізників ФОП Мазуленко В. М. та ТОВ "Бусекспрес" з паритетним 
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партнером – литовським перевізником UAB "VLASLAVA" щодо                   

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту                 

ЖИТОМИР – КЛАЙПЕДА. 

 

По пункту 21 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І. Тришкалюк І. М. 

ПРОТИ: 0. 

УТРИМАЛИСЬ: Главацький П. В., Дробот Ю. С. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЖИТОМИР – КЛАЙПЕДА. та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 20). 

 

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

заяву перевізника ФОП Федак І. М. з паритетним партнером – польським 

перевізником LUX-REISEN BIS SP. Z O.O.  щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ЩЕЦИН. 

По пункту 22 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 21). 

 

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

заяву перевізника ФОП Федак І. М. з паритетним партнером – польським 

перевізником LUX-REISEN BIS SP. Z O.O. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – КОСТШИН НА ОДРІ. 

По пункту 23 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЧЕРНІВЦІ – КОСТШИН НА ОДРІ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 22). 
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24. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ "Денисівка-Люкс" з паритетним партнером – польським 

перевізником Sultan Travel Sp. z o.o. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту СКАДОВСЬК – ВАРШАВА. 

По пункту 24 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

СКАДОВСЬК – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 23). 

 

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

заяву перевізника ПрАТ "Тернопільське АТП-16127" з паритетними 

партнерами – польським перевізником FORTUNA TOUR та чеським 

перевізником Musil Tour spol. s r.o. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ПРАГА. 

По пункту 25 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 24). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "АВТОЕКСПРЕС" з паритетним партнером – польським 

перевізником Tomasz Porebny щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – ВРОЦЛАВ. 

 

По пункту 26 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І., Главацький П. В., Дробот Ю. С. 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М. 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЧЕРНІГІВ – ВРОЦЛАВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 25). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ" з паритетним партнером – чеським 

перевізником Musil Tour spol. s r.o. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ– ПРАГА. 

 

По пункту 27 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЧЕРНІГІВ– ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 26). 

 

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

заяву перевізника ФОП Ковган О. А. з паритетним партнером – польським 

перевізником Monika Sobota щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ. 

 

По пункту 28 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЧЕРНІГІВ – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 27). 

 

29. 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 29 питання 2 Порядку денного голосували: 
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ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І. 

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

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КИЇВ – КЛАЙПЕДА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 28). 

 

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

заяву перевізника ФОП Ліхошерст С.І. з паритетним партнером – польським 

перевізником EWE-Trans SP. z o.o. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МАРІУПОЛЬ – КРАКОВ. 

По пункту 30 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

МАРІУПОЛЬ – КРАКОВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 29). 

 

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

заяву перевізника ФОП Мельник О. М. з паритетним партнером – польським 

перевізником NADIYA BUS Sp. z o.o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – ВАРШАВА. 

По пункту 31 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І. 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М. 

УТРИМАЛИСЬ: Главацький П. В., Дробот Ю. С. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ВІННИЦЯ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 30). 
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32. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ФОП Мельник О. М. з паритетним партнером – польським 

перевізником NADIYA BUS Sp. z o.o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ЖЕШУВ. 

По пункту 32 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І. 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М. 

УТРИМАЛИСЬ: Главацький П. В., Дробот Ю. С. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КИЇВ – ЖЕШУВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 31). 

 

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

заяву перевізника ПП "ЛЮКС-СМС" з паритетним партнером – румунським 

перевізником S.C. "GAL SPEDITION" S.R.L. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – БУХАРЕСТ. 

По пункту 33 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ОДЕСА – БУХАРЕСТ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 32). 

 

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

заяву перевізника ПП "Прикарпатський експрес" з паритетним партнером – 

польським перевізником Janosik Sp. Z.o.o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ЩЕЦИН  

По пункту 34 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Лущай Ю. В., 

Дубас Р. І., Дробот Ю. С., Тришкалюк І. М. 

ПРОТИ: 0. 

УТРИМАЛИСЬ: Главацький П. В. 
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ЧЕРНІВЦІ – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 33). 

 


