


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від 29 березня 2019 р. № 219 

 

П Р О Т О К О Л  № 148 

 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 

 

 

11.03.2019                                                                                                           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: Дубаса Р. І., Главацького П. В., 

Геги Ю. П., Корженівської І. Є., Хмарського С. Г., та Лущая Ю. В. 

 

 

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. 
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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. 

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

заяву перевізника ПП "Лис-Авто-Транс", який здійснює перевезення з 

паритетним партнером – польським перевізником L.A.T.-LINES Sp. z o. o. про 

внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КРОПИВНИЦЬКИЙ – ГДИНЯ в частині розкладу руху та схеми 

маршруту, а саме, пункту відправлення з КРОПИВНИЦЬКОГО на КРИВИЙ 

РІГ, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 23.09.2021. 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КРОПИВНИЦЬКИЙ – ГДИНЯ в частині розкладу 

руху та схеми маршруту, а саме, пункту відправлення з КРОПИВНИЦЬКОГО 

на КРИВИЙ РІГ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 1). 

 

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

заяву перевізника АТ "Ужгородське АТП-12107", який здійснює перевезення з 
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паритетним партнером – чеським перевізником Nobless Line s.r.o. про 

продовження дії дозволу та внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту УЖГОРОД – ПРАГА в частині 

розкладу рух та схеми маршруту. 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту УЖГОРОД – ПРАГА в частині розкладу рух та 

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

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "МТК "Казна Транс", який здійснює перевезення з 

паритетним партнером – польським перевізником «AGAT» B.U.H. про внесення 

змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ЛЕГНИЦЯ в частині розкладу руху та схеми 

маршруту, а саме, заміни пункту прибуття з ЛЕГНИЦІ на СВЕБОДЗІН, що 

здійснюється в межах дії наданого дозволу до 03.05.2021. 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ЛЕГНИЦЯ в частині розкладу руху 

та схеми маршруту, а саме, заміни пункту прибуття з ЛЕГНИЦІ на СВЕБОДЗІН 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 3). 

 

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

заяви перевізників ТОВ "АСКУКТРАНС", ПП "ТЕРНВОЯЖ",  

ФОП Калуженов В. В. та ФОП Борейчук М. І., про внесення змін щодо 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту  

ХАРКІВ – СЛУПСЬК, перевезення по якому здійснюють українські 
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перевізники ТОВ "АСКУКТРАНС" та ПП "ТЕРНВОЯЖ" з паритетним 

партнером – польським перевізником FORTUNA TOUR в межах дії наданого 

дозволу до 06.09.2021. Зміни стосуються розкладу руху та перевізника, а саме, 

доповнення українськими паритетними партнерами ФОП Калуженов В. В. та 

ФОП Борейчук М. І. 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХАРКІВ – СЛУПСЬК в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, доповнення українськими паритетними партнерами  

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

заяву перевізника ФОП Свистун Б. Р., який здійснює перевезення з паритетним 

партнером – польським перевізником KRY-CHA Wojciech Chadzy про 

продовження дії дозволу та внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ТЕРЕБОВЛЯ – ЛЮБОМЕЖ в частині 

розкладу руху, схеми маршруту, а саме, заміни пункту прибуття з 

ЛЮБОМЕЖА на ЄЛЕНЯ ГУРА, та перевізника, а саме, заміни польського 

перевізника KRY-CHA Wojciech Chadzy на POL SV LINES Bogdan Svystun. 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ТЕРЕБОВЛЯ – ЛЮБОМЕЖ в частині розкладу руху, 

схеми маршруту, а саме, заміни пункту прибуття з ЛЮБОМЕЖА на ЄЛЕНЯ 

ГУРА, та перевізника, а саме, заміни польського перевізника KRY-CHA 

Wojciech Chadzy на POL SV LINES Bogdan Svystun, продовжити дію дозволу 

строком на п’ять років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

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

заяву перевізника ТОВ "ЄВРОКЛУБ", який здійснює перевезення з паритетним 

партнером – німецьким перевізником Hauerhof Busreisen GmbH про 

продовження дії дозволу та внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – КЕЛЬН в частині 

розкладу руху та схеми маршруту, а саме, заміни пункту відправлення з 

ЧЕРНІГОВА на КИЇВ. 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ – КЕЛЬН в частині розкладу руху та 

схеми маршруту, а саме, заміни пункту відправлення з ЧЕРНІГОВА на КИЇВ, 

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 

заяви перевізників ПП "-Інтертранс-" та ПАТ "Маріуполь-Авто" про внесення 

змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту МАРІУПОЛЬ – СОФІЯ, перевезення по якому здійснюють 

український перевізник ПП "-Інтертранс-" з паритетним партнером – 

болгарським перевізником ЕООД "НИШКЛИ ТРАВЕЛ" в межах дії наданого 

дозволу до 01.08.2020. Зміни стосуються розкладу руху та перевізника, а саме, 

доповнення українським перевізником ПАТ "Маріуполь-Авто". 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МАРІУПОЛЬ – СОФІЯ в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, доповнення українським перевізником ПАТ "Маріуполь-

Авто" та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 7). 

 

8. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 
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заяву перевізника ПП "-Інтертранс-", який здійснює перевезення з паритетним 

партнером – польським перевізником OPENLINE Sp. z o. o. про внесення змін 

щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ХЕРСОН – ЧЕНСТХОВА в частині розкладу руху та схеми маршруту, а саме, 

заміни пункту прибуття з ЧЕНСТХОВА на ЛЕГНИЦЮ, що здійснюється в 

межах дії наданого дозволу до 27.11.2020. 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХЕРСОН – ЧЕНСТХОВА в частині розкладу руху та 

схеми маршруту, а саме, заміни пункту прибуття з ЧЕНСТХОВА на 

ЛЕГНИЦЮ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ПП "-Інтертранс-", який здійснює перевезення з паритетним 

партнером – польським перевізником OPENLINE Sp. z o. o. про внесення змін 

щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

КИЇВ – ГДИНЯ в частині розкладу руху, що здійснюється в межах дії наданого 

дозволу до 03.12.2023. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – ГДИНЯ в частині розкладу руху та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 9). 

 

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

заяви перевізників ФОП Савченко Г. І. та ТОВ "Майавтотранс", які здійснюють 

перевезення з паритетним партнером – польським перевізником KRESY  

TUR Sp. z o. o. про внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту МИКОЛАЇВ – ЛОДЗЬ в частині 
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розкладу руху, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 03.05.2023. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту МИКОЛАЇВ – ЛОДЗЬ в частині розкладу руху та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 10). 

 

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

заяву перевізника ТОВ СУАП "Східно-Європейська подорож" щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛЬВІВ – БЯЛЬСЬКО 

БЯЛА для здійснення перевезень з паритетними партнерами – польськими 

перевізниками "MADELTRANS" Jerzy Madel та EET Sp. z o. o. 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЛЬВІВ – БЯЛЬСЬКО БЯЛА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 11). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "РБУС" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту РІВНЕ – ПЛЬЗЕНЬ для здійснення перевезень з 

паритетними партнерами – польським перевізником WOJCIECH KAHAN та 

чеським перевізником "REGA & R" spol. s.r.o. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

РІВНЕ – ПЛЬЗЕНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Ів-Авто" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ПОЛЯНИЦЯ – ЩЕЦИН для здійснення перевезень з 
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паритетним партнером – польським перевізником VIKTORIATRANS Sp. z o. o. 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ПОЛЯНИЦЯ – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "АВТОБУСНИЙ КЛУБ" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту МИКОЛАЇВ – МОГИЛЬОВ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – білоруським перевізником  

ИП Макаров А. Г. 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

МИКОЛАЇВ – МОГИЛЬОВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізника ПП "Колісніченко" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – ПОЗНАНЬ для здійснення 

перевезень з паритетним партнером – польським перевізником IDEAL 

TRAVEL. 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ОДЕСА – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 15). 

 

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

заяву перевізника ТДВ "Денисівка" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХАРКІВ – СУЧАВА для здійснення перевезень з 

паритетним партнером – румунським перевізником S.C. TARSIN COM S.R.L. 
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По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХАРКІВ – СУЧАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ТРАНСФОРМЕР ПЛЮС" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ТРУСКАВЕЦЬ – СВИНОУЙСЬЦЕ 

для здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

TRANS-A Sp. z o. o. 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ТРУСКАВЕЦЬ – СВИНОУЙСЬЦЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 17). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ТОПЮКРЕЙН" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту НІКОПОЛЬ – КОБЛЕНЦ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – німецьким перевізником 

REISEBURO KIJ GRAND. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

НІКОПОЛЬ – КОБЛЕНЦ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

заяву перевізника ФОП Черський І. К. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ПОЗНАНЬ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

WEZUN Sp. z o. o. 
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По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАПОРІЖЖЯ – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 19). 

 

 

 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

_______________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА ___________ Р. І. ДУБАС  

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

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

  

 

 


