


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від 02 квітня 2019 р. № 232 

 

П Р О Т О К О Л  № 149 

 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 

 

 

 

22.03.2019                                                                                                           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., 

Климпуша О. Д., 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 ПАТ "Чорноморська транспортна компанія" про 

продовження дії дозволу та внесення змін щодо функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ, перевезення по 

якому здійснюють український перевізник ПАТ "Ширяївське АТП 15167" з 

паритетними партнерами – молдовськими перевізниками S.R.L. "Nimelim-Tur", 

S.R.L. "Algalia" в частині перевізника, а саме, заміни українського перевізника 

ПАТ "Ширяївське АТП 15167" українським перевізником ПАТ "Чорноморська 

транспортна компанія". 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ в частині перевізника, а саме, 

заміни українського перевізника ПАТ "Ширяївське АТП 15167" українським 
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перевізником ПАТ "Чорноморська транспортна компанія", продовжити дію 

дозволу строком на 5 років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 1). 

 

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

заяву перевізника ПАТ "Ширяївське АТП 15167" про продовження дії дозволу 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ, 

перевезення по якому здійснюють український перевізник ПАТ "Ширяївське 

АТП 15167" з паритетним партнером – молдовським перевізником  

S.R.L. "Algalia". 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ строком на 5 років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ФОП Єфременюк А. Л. про продовження дії дозволу та 

внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ЧЕРКАСИ – ЄЛЕНЯ ГУРА, перевезення по якому здійснюють 

український перевізник ФОП Єфременюк А. Л.  з паритетним партнером – 

польським перевізником Kozak Express sp. z o. o. в частині розкладу руху та 

схеми маршруту, а саме, заміни пункту відправлення з ЧЕРКАС на ВІННИЦЮ. 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРКАСИ – ЄЛЕНЯ ГУРА в частині розкладу руху 

та схеми маршруту, а саме, заміни пункту відправлення з ЧЕРКАС на 

ВІННИЦЮ, продовжити дію дозволу строком на 5 років та рекомендувати 

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

заяву перевізника ТОВ "ЄВРОКЛУБ" про продовження дії дозволу та внесення 

змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ХАРКІВ – СВІСТТАЛ, перевезення по якому здійснюють 

український перевізник ТОВ "ЄВРОКЛУБ" з паритетними партнерами – 

німецькими перевізниками KVN Internationaler Linienverkehr GmbH та Euroclub 

Busreisen GmbH в частині розкладу руху та перевізника, а саме, виключення 

німецького перевізника KVN Internationaler Linienverkehr GmbH. 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХАРКІВ – СВІСТТАЛ в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, виключення німецького перевізника KVN Internationaler 

Linienverkehr GmbH, продовжити дію дозволу строком на 5 років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 4). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Транспорт-1" про внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛЬВІВ – ОСТРАВА, 

перевезення по якому здійснюють український перевізник ТОВ "Львівське 

АТП-14631" з паритетними партнерами – польським перевізником East West 

Help Desk Sp. z o. o. та чеським перевізником INFOBUS в частині розкладу руху 

та перевізника, а саме, заміни українського перевізника ТОВ "Львівське АТП-

14631" на ТОВ "Транспорт-1", польського перевізника East West Help  

Desk Sp. z o. o. на "ASIK" Sp. z o. o. та чеського перевізника INFOBUS на Leo 

Express s.r.o., що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 25.05.2019. 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЛЬВІВ – ОСТРАВА в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, заміни українського перевізника ТОВ "Львівське АТП-
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14631" на ТОВ "Транспорт-1", польського перевізника East West Help  

Desk Sp. z o. o. на "ASIK" Sp. z o. o. та чеського перевізника INFOBUS на Leo 

Express s.r.o. та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 5). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Транспорт-1" про внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛЬВІВ – ОСТРАВА, 

перевезення по якому здійснюють український перевізник ТОВ "Львівське 

АТП-14631" з паритетними партнерами – польським перевізником East West 

Help Desk Sp. z o. o. та чеським перевізником INFOBUS в частині розкладу руху 

та перевізника, а саме, заміни українського перевізника ТОВ "Львівське АТП-

14631" на ТОВ "Транспорт-1", польського перевізника East West Help  

Desk Sp. z o. o. на "ASIK" Sp. z o. o. та чеського перевізника INFOBUS на Leo 

Express s.r.o., що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 25.05.2019. 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЛЬВІВ – ОСТРАВА в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, заміни українського перевізника ТОВ "Львівське АТП-

14631" на ТОВ "Транспорт-1", польського перевізника East West Help  

Desk Sp. z o. o. на "ASIK" Sp. z o. o. та чеського перевізника INFOBUS на Leo 

Express s.r.o. та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 6). 

 

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

заяву перевізника ФОП Остапчук О. І. про внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАЛІЩИКИ – ПРАГА, 

перевезення по якому здійснюють український перевізник ФОП Остапчук О. І. 

з паритетним партнером – чеським перевізником Nikolo s.r.o. в частині 

розкладу руху, схеми маршруту, а саме, зміни пункту прибуття з ПРАГИ на 
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ПЛЬЗЕНЬ та перевізника, а саме, доповнення польським паритетним партнером 

"AGAT" B.U.H., що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 06.08.2021. 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАЛІЩИКИ – ПРАГА в частині розкладу руху, 

схеми маршруту, а саме, зміни пункту прибуття з ПРАГИ на ПЛЬЗЕНЬ та 

перевізника, а саме, доповнення польським паритетним партнером "AGAT" 

B.U.H. та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 7). 

 

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

заяви перевізників ТДВ "Нововолинське АТП-10708" та ТДВ "Ковельське 

АТП" про продовження дії дозволу та внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ЩЕЦИН, 

перевезення по якому здійснюють українські перевізники ТДВ "Нововолинське 

АТП-10708" та ТДВ "Ковельське АТП" з паритетним партнером – польським 

перевізником P.P.H.U. Trans-Service Sp. z o. o. в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, доповнення польським перевізником Fara  

Inerprise Sp. z o. o. 

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ЩЕЦИН в частині розкладу руху та 

перевізника, а саме, доповнення польським перевізником Fara  

Inerprise Sp. z o. o., продовжити дію дозволу строком на 5 років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "ОДРІ" про внесення змін щодо функціонування 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – СЕВІЛІЯ, 
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перевезення по якому здійснюють український перевізник ТОВ "ОДРІ" з 

паритетним партнером – іспанським перевізником JORJA-98, S.L. в частині 

схеми маршруту, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 01.03.2022. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – СЕВІЛІЯ в частині схеми маршруту та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 9). 

 

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

заяви перевізників ПП Опирук П. В. та ТОВ "П-Транс" про продовження дії 

дозволу та внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ВРОЦЛАВ, перевезення по якому 

здійснюють українські перевізники ПП Опирук П. В. та ТОВ "П-Транс" з 

паритетним партнером – польським перевізником P-Trans Sp. z o. o. в частині 

схеми маршруту. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – ВРОЦЛАВ в схеми маршруту, 

продовжити дію дозволу строком на 5 років та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 10). 

 

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

заяву перевізника ФОП Кустинець В. І. про продовження дії дозволу та 

внесення змін щодо функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту РІВНЕ – ВАРШАВА, перевезення по якому здійснюють український 

перевізник ФОП Кустинець В. І. з паритетним партнером – польським 

перевізником PKS "POLONUS" w Warszawie s.a. в частині розкладу руху та 

схеми маршруту, а саме, зміни пункту прибуття з ВАРШАВИ на ЛОДЗЬ. 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: внести зміни щодо функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту РІВНЕ – ВАРШАВА в частині розкладу руху, схеми 

маршруту, а саме, зміни пункту прибуття з ВАРШАВИ на ЛОДЗЬ, продовжити 

дію дозволу строком на 5 років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 11). 

 

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

заяву перевізника ФОП Газір-Базан С. Д. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ПРИМОРСЬКЕ – КИШИНІВ для 

здійснення перевезень без паритету. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ПРИМОРСЬКЕ – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Яворівське АТП 14632" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту НОВОЯВОРІВСЬК – ЯРОСЛАВ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником UTT 

"SERGIOS" Stanicki Gzregorz. 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

НОВОЯВОРІВСЬК – ЯРОСЛАВ та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Закарпатєвролінії" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту МУКАЧЕВО – ПРАГА для здійснення 

перевезень з паритетними партнерами – словацьким перевізником  

EM Travel s.r.o. та чеським перевізником Roman Leskiv f.o.p. 
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По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

МУКАЧЕВО – ПРАГА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізника ПП "Біплан" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ – СВІТЛОГІРСЬК 

для здійснення перевезень з паритетним партнером – білоруським перевізником 

ОАО "Гомельоблавтотранс" Филиал "Автобусный парк № 5". 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ – СВІТЛОГІРСЬК та рекомендувати 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додаток 15). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Іксора" щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХЕРСОН – КИШИНІВ для здійснення перевезень з 

паритетним партнером – молдовським перевізником S.R.L. "ZAREMA". 

По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХЕРСОН – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 

 

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

заяву перевізника ТОВ "Українські лінії" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЖИТОМИР – ВАРНА для здійснення 

перевезень з паритетним партнером – болгарським перевізником ООД "РУЕМ-

ТУРС". 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЖИТОМИР – ВАРНА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 17). 

 

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

заяву перевізника ПП "ТЕРНВОЯЖ" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту УМАНЬ – СВІНОУЙСЬЦЕ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

FORTUNA TOUR. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

УМАНЬ – СВІНОУЙСЬЦЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

заяву перевізника ПП "ТЕРНВОЯЖ" щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – СВІНОУЙСЬЦЕ для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

FORTUNA TOUR. 

По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЧЕРНІВЦІ – СВІНОУЙСЬЦЕ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 19). 

 

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

заяви перевізників ПП "ТЕРНВОЯЖ" та ФОП Мірчев А. Г. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН – ЩЕЦИН для 

здійснення перевезень з паритетним партнером – польським перевізником 

FORTUNA TOUR. 

По пункту 20 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХЕРСОН – ЩЕЦИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 20). 

 

 

 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

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

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

_______________ О. Д. КЛИМПУШ ___________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ 

  

 

 


