


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури   

від 14 серпня 2019 р. № 604 

П Р О Т О К О Л  № 161 

 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 

 

 

09.08.2019                                                                                                           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: Климпуша О. Д., Дробот Ю. С., 

Главацького П. В., Корженівської І. Є., Лущая Ю. В., Геги Ю. П., Дубаса Р. І. та 

Хмарського 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" (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: 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 "Транспортна 

компанія "СВ-ТРАНС 

ПЛЮС" 

польський перевізник  

SV TRANS Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Маріуполь - Щецин в 

частині схеми маршруту  

 

2 ФОП Марченко Ю. Ю. 
молдовський перевізник 

S.R.L. "TRANSNADAND 

AUTO" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Сергіївка - 

Кишинів  

5 років 

3 

ПП "-Інтертранс-", 

ПрАТ "МАРІУПОЛЬ-

АВТО" 

болгарський перевізник 

ЕООД "НИШКЛИ 

ТРАВЕЛ" 

внесення змін до маршруту  

Маріуполь - Софія в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту 

01.08.2020 
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4 ПП "-Інтертранс-" 
польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту  

Херсон (05-00) - Зелена Гура 

(14-35) в частині схеми 

маршруту 

04.10.2020 

5 ПП "-Інтертранс-" 
польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту  

Херсон (05-45) - Зелена Гура 

(15-20) в частині схеми 

маршруту 

01.07.2022 

6 ПП "-Інтертранс-" 
польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту  

Херсон - Легниця в частині 

розкладу руху та схеми 

маршруту 

27.11.2020 

7 ПП "-Інтертранс-" 
польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту  

Київ - Гдиня в частині схеми 

маршруту 

03.12.2023 

8 

ПрАТ "Тернопільське 

автотранспортне 

підприємство 16127" 

польський перевізник 

J.A.M. Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту  

Кам'янець-Подільський - 

Познань в частині розкладу 

руху 

11.03.2024 

9 ФОП Мельник О. М. 
польський перевізник 

NADIYA BUS Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту  

Вінниця - Вроцлав в частині 

розкладу руху 

03.06.2022 

10 ФОП Палько В. А. 
польський перевізник  

Pas-Trans Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту 

Хмельницький - Вроцлав в 

частині розкладу руху та 

схеми маршруту, а саме, 

зміни пункту відправлення з 

Хмельницького на Острог та 

прибуття з Вроцлава на 

Познань 

14.11.2020 

11 
ТОВ "Львівське АТП-

14631" 
польський перевізник  

PKS Sp. z o. o. w Przemyslu 

продовження дії дозволу та 

внесення змін до маршруту  

Львів - Перемишль в частині 

розкладу руху 

5 років 
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12 ТОВ "АДАМТРАНС" 
румунський перевізник  

SC BOD TRANS S.R.L.  

відкриття маршруту 

Чернівці - Сучава  
3 роки 

13 
ПП "Фірма Стефан 

Транссервіс" 
італійський перевізник 

ODRI ITALIA S.R.L.  

відкриття маршруту 

Чернівці - Салерно  
3 роки 

14 ФОП Ковальов В. В. 
польський перевізник  

K. V. Group Sp. z o. o. 

відкриття маршруту 

Могилів-Подільський - 

Познань  

3 роки 

15 ФОП Коваленко В. В. без паритету 
відкриття маршруту 

Чернігів - Гомель  
 

По пункту 1 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували 

одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ТОВ "Транспортна компанія "СВ-

ТРАНС ПЛЮС" про внесення змін до маршруту Маріуполь - Щецин в частині 

схеми маршруту на підставі абзацу другого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

 

По пунктах 2 – 14 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували 

одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти позитивне рішення щодо зазначених заяв перевізників 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 - 13). 

 

По пункту 15 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували 

одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ФОП Коваленко В. В. про відкриття 

маршруту Чернігів - Гомель на підставі абзаців п’ятого та сьомого підпункту 

3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

_______________ О. Д. КЛИМПУШ __________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ 

_______________ Ю. С. ДРОБОТ __________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

_______________ Ю. П. ГЕГА __________ Ю. В. ЛУЩАЙ 

_______________ Р. І. ДУБАС __________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ 

  

 

 

 


