


 

 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від 16 квітня 2018 р. № 174 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 117 

 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 

 

 

 

30.03.2018                                                                                                           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., Тришкалюка І. М., 

Дробот Ю. С., Климпуша О. Д., Лущая Ю. В. 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Про вступне слово голови Комісії Кубальської-Колтунович С. С. 
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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 

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 «Яворівське АТП 14632» з паритетним партнером –

 польським перевізником PKS Sp. z o. o. w Przemyslu про продовження дії 

дозволу регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

НОВОЯВОРІВСЬК – ПЕРЕМИШЛЬ. 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу строком на 5 років маршруту 

НОВОЯВОРІВСЬК – ПЕРЕМИШЛЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 1). 
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2. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «Яворівське АТП 14632» з паритетним партнером –

 польським перевізником Agnieszka Sieracka про продовження дії дозволу 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту НОВОЯВОРІВСЬК – 

ТОМАШІВ ЛЮБЕЛЬСЬКИЙ. 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу строком на 5 років маршруту 

НОВОЯВОРІВСЬК – ТОМАШІВ ЛЮБЕЛЬСЬКИЙ та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ФОП Морозан В. В. з паритетним партнером – молдовським 

перевізником Firma «Algalia» s.r.l. про продовження дії дозволу та внесення 

змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ в частині зміни схеми маршруту та розкладу руху. 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ФОП Морозан В. В. про 

продовження дії дозволу та внесення змін до функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ в частині 

зміни схеми маршруту та розкладу руху на підставі абзацу восьмого підпункту 

3.1.4 пункту 3.1 та абзацу другого підпункту 3.4.8 пункту 3.4 глави 3 Порядку. 

 

4. 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 ХЕРСОН – КИШИНІВ, який виконується українським перевізником 

ТОВ «Іксора» на паритеті з молдовським перевізником S.R.L. «Pastrans MT», в 

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

наданого дозволу до 12.02.2020. 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  



4 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення Міністерства економіки і інфраструктури 

Республіки Молдова про внесення змін до функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН – КИШИНІВ в частині зміни 

схеми маршруту та розкладу руху на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Турист» з паритетним партнером – румунським 

перевізником S.R.L «Torpedo Tur International» про продовження дії дозволу 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – БУХАРЕСТ. 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу строком на 5 років маршруту ОДЕСА – 

БУХАРЕСТ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 3). 

 

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

заяви перевізників ФОП Павшук Г. Ф. та ВАТ «Луцьке АТП 10727» з 

паритетним партнером – білоруським перевізником Филиал АП № 1 г. Бреста 

ОАО «Брестоблавтотранс» про продовження дії дозволу та внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ЛУЦЬК – БРЕСТ в частині зміни перевізників, а саме, заміни українського 

паритетного партнера ВАТ «Луцьке АТП 10727» на ТОВ «Авто Лінії Волині» 

та білоруського паритетного партнера Филиал АП № 1 г. Бреста ОАО «Брест-

облавтотранс» на ОАО «Брестский автобусный парк». 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відхилити заяви перевізника ФОП Павшук Г. Ф. та ВАТ «Луцьке 

АТП 10727» про продовження дії дозволу та внесення змін до функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛУЦЬК – БРЕСТ в 

частині зміни перевізників, а саме, заміни українського паритетного партнера 

ВАТ «Луцьке АТП 10727» на ТОВ «Авто Лінії Волині» та білоруського 
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паритетного партнера Филиал АП № 1 г. Бреста ОАО «Брест-облавтотранс» на 

ОАО «Брестский автобусный парк» на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 та абзацу другого підпункту 3.4.8 пункту 3.4 глави 3 Порядку. 

 

7. 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 продовження дії 

дозволу та внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ОДЕСА – ВАРШАВА в частині зміни схеми 

маршруту та розкладу руху, зокрема, пункту відправлення (МИКОЛАЇВ) і 

прибуття (ЛОДЗЬ), та перевізника, а саме, заміни українського перевізника 

ФОП Новіков Л. А. на ФОП Савченко Г. І. та ТОВ «Майавтотранс». 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Дубас Р. І., Климпуш О. Д., 

Лущай Ю. В.; 

ПРОТИ: 0; 

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

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ОДЕСА – ВАРШАВА в частині зміни схеми 

маршруту та розкладу руху, зокрема, пункту відправлення (МИКОЛАЇВ) і 

прибуття (ЛОДЗЬ), та перевізника, а саме, заміни українського перевізника 

ФОП Новіков Л. А. на ФОП Савченко Г. І. та ТОВ «Майавтотранс», 

продовжити дію дозволу строком на 5 років та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 4). 

 

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

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

АТП» з паритетним партнером – білоруським перевізником СООО «Камели-

ТурКомпани» про внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КРИВИЙ РІГ – БРЕСТ в частині зміни схеми 
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маршруту та розкладу руху, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 

09.10.2020. 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КРИВИЙ РІГ – БРЕСТ в частині зміни схеми 

маршруту та розкладу руху та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 5). 

 

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

заяву перевізника ФОП Левицький М. В. з паритетними партнерами – 

польським перевізником Kresy Tur Sp. z o. o. та чеським перевізником 

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

маршруту КИЇВ – ПЛЗЕНЬ. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КИЇВ – ПЛЗЕНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 6). 

 

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

заяву перевізника ФОП Козловський П. В. з паритетним партнером – 

білоруським перевізником ИП «Байер Транс» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – МІНСЬК. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ОДЕСА – МІНСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 7). 

 

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

заяву перевізника ПП «ЛЮКС-СМС» з паритетними партнерами – румунським 

перевізником SC «GAL SPEDITION» S.R.L. та молдовським перевізником 
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SC «Gal Transervice» S.R.L. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ОДЕСА – БУХАРЕСТ. 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ОДЕСА – БУХАРЕСТ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Львівське АТП – 14631» з паритетним партнером – 

польським перевізником PKS POLONUS w Warszawie S.A. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 

ВАРШАВА. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 9). 

 

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

заяву перевізника ФОП Богів А. І. з паритетним партнером – італійським 

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

автомобільного маршруту ТЕРНОПІЛЬ – КАЛЬЯРІ. 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву ФОП Богів А. І. на підставі абзацу восьмого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ФОП Мельничук В. П. з паритетним партнером – польським 

перевізником Firma «Marga» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ПОЗНАНЬ. 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   
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ВИРІШИЛИ: відхилити заяву ФОП Мельничук В. П. на підставі абзацу другого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдова щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА – 

КИШИНІВ для виконання перевезень молдовськими перевізниками I. I. «Jolnaci 

Alexandru» та S.R.L. «Verhovtevo Trans» без паритету. 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАТОКА – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 10). 

 

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

заяву перевізника ПП «ТВАД» з паритетними партнерами – польським 

перевізником PHU AGA TRAVEL щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – КАЛІШ. 

По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КИЇВ – КАЛІШ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 11). 

 

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

заяву перевізника ФОП Налюшній І. О. з паритетними партнерами – 

молдовськими перевізниками I.I. «Jolnaci Alexandru» S.R.L. «Verhovtevo Trans» 

щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

БЕРДЯНСЬК – КИШИНІВ. 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

БЕРДЯНСЬК – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 
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видачу відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Євро Тревел» з паритетним партнером – італійським 

перевізником MOFFA TURISMO E SERVIZI s.r.l. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – НЕАПОЛЬ. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ВІННИЦЯ – НЕАПОЛЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Бучацьке АТП – 16139» з паритетним партнером –

польським перевізником MIXS TRADING LTD Sp. z o. o. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту БУЧАЧ – ВАРШАВА. 

По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

БУЧАЧ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізника ПП «Нов-Транс-Авто» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КУРАХОВЕ – КАРАГАСАНИ для 

здійснення перевезень без паритету. 

По пункту 20 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КУРАХОВЕ – КАРАГАСАНИ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 15). 

 

21. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 
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заяву перевізника ТОВ «Автокомбінат-1» з паритетним партнером – 

румунським перевізником S.R.L. «KRAYS VOIAGE» щодо відкриття 

регулярних міжнародних автомобільних маршрутів МАМАЛИГА – СУЧАВА. 

По пункту 21 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву ТОВ «Автокомбінат-1» 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 ТОВ «Транспорт-1» з паритетним партнером – польським 

перевізником DLM PL Sp. z o. o. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ВРОЦЛАВ. 

По пункту 22 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КИЇВ – ВРОЦЛАВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 

 

23. 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 ЗАПОРІЖЖЯ – 

ЛЕГНІЦА. 

По пункту 23 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАПОРІЖЖЯ – ЛЕГНІЦА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 17). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Автотранспортне пасажирське підприємство Сармат» 

щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ГЕНІЧЕСЬК – ШТЕФАН ВОДЕ для здійснення перевезень без паритету. 
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По пункту 24 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ГЕНІЧЕСЬК – ШТЕФАН ВОДЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

заяву перевізника ФОП Гергі Є. М. з паритетним партнером – молдовським 

перевізником S.R.L. «Travel-Tur» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту АВАНГАРД – КАХУЛ. 

По пункту 25 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

АВАНГАРД – КАХУЛ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 19). 

 

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

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

АТП» з паритетним партнером – польським перевізником Sindbad Sp. z o. o. 

щодо відкриття регулярних міжнародних автомобільних маршрутів 

МАРІУПОЛЬ – ГДИНЯ. 

По пункту 26 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відхилити заяви ТДВ «Нововолинське АТП-10708» та 

ТДВ «Ковельське АТП» на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 

глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ПрАТ «Піщанське АТП 10540» з паритетним партнером – 

польським перевізником FanLogic Spolka jawna щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – ВАЛБЖИХ. 

По пункту 27 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ВІННИЦЯ – ВАЛБЖИХ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 20). 
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