


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від 27 травня № 384 

П Р О Т О К О Л  № 153 

 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 

 

 

17.05.2019                                                                                                           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: Дробот Ю. С., Лущая Ю. В., 

Хмарського С. Г., Дубаса Р. І. та Геги Ю. П. 

 

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 

прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого 
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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, причини подання документів та строки/терміни дії дозволів 

(таблиця 1). 

Таблиця 1 

п/н 

Звернення 

українських 

перевізників / 

компетентних 

органів 

іноземних 

держав 

Паритетні партнери Зміст поданих документів 

Строки / 

терміни 

дії 

дозволів 

1 
ТОВ 

"ГАДЖИЕВ" 

білоруський перевізник 

КТУП "Минсктранс" 

внесення змін до маршруту 

Лазурне - Мінськ в частині 

розкладу руху 

01.04.2021 

2 

ТОВ 

"КОМФОРТ-

АВТО" 

молдовський 

перевізник "NIVEDIS 

TRANS" S.R.L. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Одеса - Чимишлія в частині 

розкладу руху 

5 років 

3 

ТОВ "Львівське 

АТП-14631", 

ТОВ "Гал-

Всесвіт" 

польський перевізник 

EWE-TRANS Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Суми - Щецин в частині 

розкладу руху, схеми 

маршруту, а саме, зміни пункту 

відправлення на Запоріжжя, та 

перевізника, а саме, доповнення 

українським перевізником ТОВ 

"Гал-Всесвіт" 

5 років 

4 
ТОВ 

"ЄВРОКЛУБ" 

український перевізник 

ТОВ "ТРАНСТЕМПО", 

польський перевізник 

Biacomex S.A. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Київ - Лодзь в частині розкладу 

руху та перевізника, а саме, 

5 років 
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виключення українського 

перевізника ТОВ 

"ТРАНСТЕМПО" 

5 
ТОВ "ЛІНІЇЇ 

ПОЛІССЯ" 

український перевізник 

ФОП Анікеєнко П. В., 

білоруський перевізник 

ООО "Гомель-

облавтотранс" Филиал 

"Автобусный парк № 3" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту Київ - 

Речиця в частині перевізника, а 

саме, виключення українського 

перевізника ФОП Анікеєнко П. В. 

5 років 

6 
ФОП Пивоваров 

О. О. 

молдовські перевізники 

S.R.L. "BESCHI-

TRANS", S.R.L. 

"DAVID&DANIIL" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Харків - Кишинів в частині 

перевізника, а саме, 

виключення молдовського 

перевізника S.R.L. "BESCHI-

TRANS" 

5 років 

7 ТОВ "ОДРІ" 

німецький перевізник 

Kaufmann GmbH, 

польський перевізник 

AD Euro-Trans Biuro 

Podrozy 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Запоріжжя - Фрайбург в частині 

схеми маршруту та перевізника, 

а саме, виключення польського 

перевізника AD Euro-Trans 

Biuro Podrozy  

5 років 

8 
ТОВ "Транспорт-

1" 

польський перевізник 

"ASIK" Sp. z o. o., 

чеський перевізник Leo 

Express s.r.o. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Львів (вул. Двірцева, 

1) (05-10) - Острава (15-50) 

5 років 

9 
ТОВ "Транспорт-

1" 

польський перевізник 

"ASIK" Sp. z o. o., 

чеський перевізник Leo 

Express s.r.o. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Львів (вул. Двірцева, 

1) (19-30) - Острава (06-50) 

5 років 

10 
ФОП Стецик Т. 

В. 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Херсон - Слупськ в частині 

розкладу руху, та схеми 

маршруту, а саме, зміни пункту 

відправлення на Генічеськ, 

пункту прибуття на Устка 

5 років 

11 
ФОП Стецик Т. 

В. 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Херсон - Щецин в частині 

розкладу руху  

5 років 

12 
ТДВ "Оріон-

Авто" 

польський перевізник 

Tomasz Porebny 

внесення змін до маршруту 

Херсон - Гдиня в частині 

перевізника, а саме, заміни 

польського перевізника на 

BETELGEIZE Sp. z o. o. 

24.06.2021 

13 
ТДВ "Оріон-

Авто" 

польський перевізник 

Tomasz Porebny 

внесення змін до маршруту 

Херсон - Познань в частині 

розкладу руху та перевізника, а 

саме, заміни польського 

13.02.2021 
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перевізника на BETELGEIZE 

Sp. z o. o.  

14 
ТОВ "АВТО 

МЕГА-ТРАНС" 

польський перевізник 

MEGA-TRANS Sp. z o. 

o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Кам'янець-Подільський - 

Вроцлав в частині розкладу 

руху  

5 років 

15 ТОВ "ЮНАС" 
польський перевізник 

"AGAT" B.U.H. 

внесення змін до маршруту 

Запоріжжя - Познань в частині 

розкладу руху, схеми 

маршруту, а саме, зміни пункту 

прибуття на Вроцлав, та 

перевізника, а саме, заміни 

польського перевізника на 

AGAT TRANSPORT Sp. z o. o. 

22.05.2020 

16 

ТДВ 

"Коломийське 

автотранспортне 

підприємство", 

ФОП Остапа 

В.М. 

польський перевізник 

Openline Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Коломия - Варшава в частині 

розкладу руху 

30.10.2021 

17 
ПП "НОВ-

ТРАНС АВТО" 

румунський перевізник 

S.C. NICOLMIT S.R.L. 

продовження дії дозволу 

маршруту Чернівці (14-00) - 

Сучава (17-20) 

5 років 

18 
ПП "НОВ-

ТРАНС АВТО" 

румунський перевізник 

S.C. NICOLMIT S.R.L. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Чернівці (05-10) - Сучава 

(Румунія)(08-30) в частині 

розкладу руху 

5 років 

19 
ФОП Морозан В. 

В. 

український перевізник 

ТОВ "Гаджиев", 

молдовський 

перевізник "BAZA DE 

TRANSPORT AUTO 

nr.14 or FLORESTI" 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Курортне - Флорешті в частині 

розкладу руху, схеми маршруту, 

а саме, зміни пункту прибуття 

на Кишинів, та перевізника, а 

саме, заміни українського 

перевізника ТОВ "Гаджиев" на 

ФОП Морозан В. В. 

5 років 

20 ТОВ "ГЮНСЕЛ" 
турецький перевізник 

LUKS ISTANBUL TUR 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Київ - Стамбул в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту  

5 років 

21 
ТОВ "Українські 

лінії" 

польський перевізник 

Ecolines Polska Sp. z o. 

o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Дніпро (11-45) - Згожелець (20-

05) в частині схеми маршруту 

5 років 

22 
ТОВ "Українські 

лінії" 

польський перевізник 

Ecolines Polska Sp. z o. 

o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Дніпро (20-45) - Згожелець (05-

05) в частині схеми маршруту 

5 років 
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23 

ТДВ 

"Нововолинське 

АТП-10708" 

ТДВ "Ковельське 

АТП" 

польський перевізник 

P.P.H.U. TRANS-

SERVICE Sp.z o.o. 

внесення змін до маршруту 

Сєвєродонецьк - Зелена Гура в 

частині розкладе руху та 

перевізника, а саме, доповнення 

польським паритетним 

партнером FARA INTERPRISE 

Sp.z o.o. 

01.05.2021 

24 

ТОВ 

"Міжнародна 

транспортна 

компанія 

Юніверс Транс" 

український перевізник 

ПП "Транс Спорт", 

польський перевізник 

"AGAT" B.U.H., 

чеський перевізник OK 

Garant s.r.o. 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту 

Турка - Прага в частині 

розкладу руху, схеми маршруту 

та перевізника, а саме, заміни 

українського перевізника ПП 

"Транс Спорт" на ТОВ 

"Міжнародна транспортна 

компанія Юніверс Транс" та 

чеського перевізника OK Garant 

s.r.o. на West-Travel s.r.o. 

5 років 

25 
ТОВ 

"ГАДЖИЕВ" 

білоруський перевізник 

КТУП "Минсктранс" 

відкриття маршруту  

Коблеве - Мінськ  
3 роки 

26 ТОВ "Август V" 
польський перевізник 

LUX SMS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Одеса - 

Вроцлав  
3 роки 

27 ТОВ "Август V" 
польський перевізник 

LUX SMS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Одеса - 

Щецин  
3 роки 

28 ТОВ "Август V" 
польський перевізник 

LUX SMS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Одеса - 

Гдиня  
3 роки 

29 

Міністерство 

економіки і 

інфраструктури 

Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник S.R.L. "Galiz 

SV" 

відкриття маршруту Авангард 

(06-05) - Кишинів (12-00) 
1 рік 

30 

Міністерство 

економіки і 

інфраструктури 

Республіки 

Молдова 

молдовський 

перевізник S.R.L. "Galiz 

SV" 

відкриття маршруту Авангард 

(08-30) - Кишинів (14-25) 
1 рік 

31 
ФОП Стецик Т. 

В. 

польський перевізник 

IDEAL TRAVEL 

відкриття маршруту Херсон - 

Щецин  
3 роки 

32 
ФОП Остапчук 

В. В. 

польський перевізник 

"AGAT" B.U.H. 

відкриття маршруту Генічеськ - 

Познань  
3 роки 

33 ТОВ "ЮНАС" 

польський перевізник 

AGAT TRANSPORT 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Запоріжжя - 

Гданськ  
3 роки 

34 ТОВ "ЮНАС" 

молдовський 

перевізник S.R.L. 

"TRANSELEGANT-

TUR" 

відкриття маршруту Бориспіль 

(07-30) - Кишинів (22-05) 
3 роки 

35 ТОВ "ЮНАС" 

молдовський 

перевізник S.R.L. 

"TRANSELEGANT-

TUR" 

відкриття маршруту Бориспіль 

(22-30) - Кишинів (09-15) 
3 роки 
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36 

ПАТ 

"МАРІУПОЛЬ-

АВТО" 

польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Маріуполь - 

Люблін  
3 роки 

37 
ПКП "Денисівка-

авто" 

румунський перевізник 

CRIELMI S.R.L. 

відкриття маршруту Київ - 

Сучава  
3 роки 

38 
ПП 

"ТЕРНВОЯЖ" 

польський перевізник 

FORTUNA TOUR 

відкриття маршруту Херсон - 

Щецин  
3 роки 

39 
ТОВ "Комфорт 

Експрес ЮА" 

польський перевізник 

Comfort Express Polska 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Запоріжжя - 

Познань  
3 роки 

40 

ТОВ 

"Транспортна 

компанія "СВ-

ТРАНС ПЛЮС" 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Маріуполь - 

Щецин  
3 роки 

 

По підпунктах 1 – 39 таблиці 1 пункту 1 питання 2 Порядку денного 

голосували одноголосно. 

По підпункту 40 таблиці 1 пункту 1 питання 2 Порядку денного 

голосували: 

ЗА: Дробот Ю. С., Лущай Ю. В., Хмарський С. Г., Дубас Р. І. та  

Гега Ю. П.; 

ПРОТИ: 0; 

УТРИМАЛИСЬ: Кубальська-Колтунович С. С. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти позитивне рішення щодо зазначених заяв перевізників 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 - 40). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Транспортна компанія "СВ-ТРАНС ПЛЮС" щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту БЕРДЯНСЬК – 

КОЛОБЖЕГ для здійснення перевезень з паритетним партнером – польським 

перевізником SV TRANS Sp. z o. o. 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ТОВ "Транспортна компанія "СВ-

ТРАНС ПЛЮС" про відкриття регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту БЕРДЯНСЬК – КОЛОБЖЕГ на підставі абзаців другого та восьмого 

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

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

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ ___________ Р. І. ДУБАС 

_______________ Ю. П. ГЕГА  

  

  

 


