


 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від _____________ 2018 р. № _____ 

П Р О Т О К О Л  № 138 

 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 

 

 

23.11.2018                                                                                                           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., Хмарського С. Г., 

Лущая Ю. В., Главацького П. 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 внесення змін до пункту 8 Протоколу № 133 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, 

затвердженого наказом Мінінфраструктури від 09.10.2018 № 462; 

3. 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. 

 

СЛУХАЛИ: Кубальську-Колтунович С. С., яка повідомила членам комісії про 

наявність у пункті 8 Протоколу № 133 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, 

затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 09.10.2018 

№ 462 (далі – Протокол № 133), технічної помилки та запропонувала внести 

відповідні зміни до нього. 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до пункту 8 Протоколу № 133 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, 
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затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 09.10.2018  

№ 462, замінивши цифри та знаки «14.10.2018» на цифри та знаки «19.11.2020». 

 

Питання 3. 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ЄВРОВОЯЖ», який здійснює перевезення з 

паритетним партнером – німецьким перевізником DTG Deutsche Touring GmbH, 

про продовження дії дозволу регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КИЇВ – КЕЛЬН та внесення змін в частині розкладу руху. 

По пункту 1 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – КЕЛЬН в частині розкладу руху, продовжити 

дію дозволу строком на п’ять років та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 1). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Львівське АТП-14631», який здійснює перевезення з 

паритетними партнерами – польським перевізником EAST WEST HELP  

DESK Sp. z o. o. та чеським перевізником INFOBUS Grygoriy Kushch про 

внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ЛЬВІВ – БОГУМІН в частині розкладу руху та схеми маршруту, а 

саме, зміни пункту прибуття на м. ОСТРАВА, що здійснюється в межах дії 

наданого дозволу до 25.05.2019. 

По пункту 2 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЛЬВІВ – БОГУМІН в частині розкладу руху та схеми 

маршруту, а саме, зміни пункту прибуття на м. ОСТРАВА та рекомендувати 

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

заяву перевізника ФОП Гаврилюк В. З., який здійснює перевезення з 

паритетним партнером – іспанським перевізником Viktor & David Viaje S.L. про 

внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КИЇВ – МАДРИД в частині розкладу руху, що здійснюється в межах 

дії наданого дозволу до 01.03.2020. 

По пункту 3 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – МАДРИД в частині розкладу руху та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 3). 

 

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

заяву перевізника ФОП Опирук П. В., який здійснює перевезення з паритетним 

партнером – молдовським перевізником «AGRO PRODUS» s.r.l. про 

продовження терміну дії дозволу та внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ПОЛЯНИЦЯ – 

КИШИНІВ в частині розкладу руху та схеми маршруту. 

По пункту 4 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ПОЛЯНИЦЯ – КИШИНІВ в частині розкладу руху 

та схеми маршруту, продовжити дію дозволу строком на п’ять років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 4). 

 

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

заяви перевізників ФОП Стецик Т. В., ПП «ТЕРНВОЯЖ», ФОП Лехман А. І., 
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ФОП Борейчук М. І., ФОП Миколюк М. Т. та ФОП Чайківський Б. Ю. про 

продовження терміну дії дозволу та внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ЩЕЦИН, 

перевезення на якому здійснюють українські перевізники ФОП Стецик Т. В., 

ПП «ТЕРНВОЯЖ» та ФОП Борейчук М. І. спільно з паритетним партнером – 

польським перевізником FORTUNA TOUR Sp. z o. o. Внесення змін стосується 

перевізника, а саме, доповнення українськими паритетними партнерами  

ФОП Чайківський Б. Ю., ФОП Лехман А. І. та ФОП Миколюк М. Т. та заміни 

польського паритетного партнера FORTUNA TOUR Sp. z o. o. на IDEAL 

TRAVEL. 

По пункту 5 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ЩЕЦИН в частині перевізника, а саме, 

доповнення українськими паритетними партнерами ФОП Чайківський Б. Ю., 

ФОП Лехман А. І. та ФОП Миколюк М. Т. та заміни польського паритетного 

партнера FORTUNA TOUR Sp. z o. o. на IDEAL TRAVEL, продовжити дію 

дозволу строком на п’ять років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 5). 

 

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

заяви перевізників ФОП Опирук П. В. та ТОВ «П-ТРАНС» про продовження 

терміну дії дозволу та внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ВЕРХОВИНА – ВРОЦЛАВ, 

перевезення на якому здійснюють український перевізник ФОП Опирук П. В. 

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

Внесення змін стосується перевізника, а саме, доповнення українським 

паритетним партнером ТОВ «П-ТРАНС». 

По пункту 6 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВЕРХОВИНА – ВРОЦЛАВ в частині перевізника, а 

саме, доповнення українським паритетним партнером ТОВ «П-ТРАНС», 

продовжити дію дозволу строком на п’ять років та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 6). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Міжнародні Лінії Перевезення» щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 

ЩЕЦИН для здійснення перевезень з паритетним партнером – польським 

перевізником «PAI» Jerzi Sobolewski. 

По пункту 7 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 7). 

 

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

заяви перевізників ТОВ "БІ-АВТОТРАНС", ТОВ «АНДАНАС ТРАНС» та  

ФОП Яців В. В. щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КИЇВ – ПРАГА для здійснення перевезень з паритетними 

партнерами – чеськими перевізниками Tourbus, a.s. та ANDANAS-TRANS . 

По пункту 8 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

КИЇВ – ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «ТОПЮКРЕЙН» щодо відкриття регулярного 
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міжнародного автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ЩЕЦИН для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

AGAT TRANSPORT Sp. z o. o. 

По пункту 9 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ЗАПОРІЖЖЯ – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 9). 

 

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

заяви перевізників ТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" та ФОП Пивоваров О. О. 

щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – 

БРАТИСЛАВА для здійснення перевезень з паритетним партнером – 

словацьким перевізниками EM Travel s.r.o. 

По пункту 10 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

КИЇВ – БРАТИСЛАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 10). 

 

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

заяви перевізників ФОП Калуженов В. В., ФОП Борейчук М. І. та  

ПП «ТЕРНВОЯЖ» щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ХАРКІВ – ЗЕЛЕНА ГУРА для здійснення перевезень з паритетним 

партнером – польським перевізниками FORTUNA TOUR Sp. z o. o. 

По пункту 11 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ХАРКІВ – ЗЕЛЕНА ГУРА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 11). 
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12. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяви перевізників ФОП Харитонова І. А. та ПП «ТЕРНВОЯЖ» щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН – ЩЕЦИН для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізниками 

FORTUNA TOUR Sp. z o. o. 

По пункту 12 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ХЕРСОН – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Євро-Люкс» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЛЬВІВ – БЕЛЬЦІ для здійснення 

перевезень з паритетним партнером – молдовським перевізником  

S.A. «BTA-35». 

По пункту 13 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

ЛЬВІВ – БЕЛЬЦІ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ФОП Ліхошерст С. І. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту МАРІУПОЛЬ – КИШИНІВ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – молдовським перевізником 

S.R.L. «Torpedo». 

По пункту 14 питання 3 Порядку денного голосували одноголосно.  

 



9 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут  

МАРІУПОЛЬ – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

_______________ О. Д. КЛИМПУШ ___________ Р. І. ДУБАС  

_______________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ ___________ Ю. В. ЛУЩАЙ 

_______________ Ю. П. ГЕГА ___________ В. Р. ДИМКАР 

_______________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ ___________ Ю. С. ДРОБОТ 

 

 


