
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури  

України 

06 квітня 2016 року № 139 

 

П Р О Т О К О Л  № 77 

 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    

 

 

 

03.03.2016                                                                                          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):  

Хміль Р.В. - директор Департаменту стратегічного розвитку 

дорожнього ринку та автомобільних перевезень 

Мінінфраструктури (голова Комісії); 

 

Хохич А.О. - головний спеціаліст відділу розвитку та регулювання 

ринку автомобільних перевезень Департаменту 

стратегічного розвитку дорожнього ринку та 

автомобільних перевезень Мінінфраструктури           

(секретар Комісії); 

 

Главацький П.В. - Радник Президента Всеукраїнського громадського 

об'єднання «Український транспортний союз»; 

 

Дробот Ю.С. - начальник відділу пасажирських перевезень 

Всеукраїнського громадського об'єднання 

«Український транспортний союз»; 

Дубас Р.І. - головний спеціаліст відділу розвитку та регулювання 

ринку автомобільних перевезень Департаменту 

стратегічного розвитку дорожнього ринку та 

автомобільних перевезень Мінінфраструктури; 

 

Климпуш О.Д. - 

 

голова Всеукраїнського об'єднання організацій 

роботодавців транспорту «Федерація роботодавців 

транспорту України»; 
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Кравченко П.В. - 

 

головний спеціаліст відділу адміністративних послуг 

на автомобільному транспорті Управління надання 

адміністративних послуг на автомобільному 

транспорті Департаменту надання адміністративних 

послуг Укртрансбезпеки; 

 

Сірий А.М. - 

 

начальник відділу аналітичної роботи Управління 

організації державного нагляду та контролю за 

безпекою на автомобільному і міському 

електричному транспорті Департаменту державного 

нагляду та контролю за безпекою на транспорті  

Укртрансбезпеки; 

 

Хмарський С.Г. - головний технічний інспектор праці професійної 

спілки працівників автомобільного транспорту та 

шляхового господарства України. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вступне слово голови Комісії Хміля Р.В. 

2. Про доповідь секретаря Комісії Хохич А.О. щодо переліку регулярних 

міжнародних автомобільних маршрутів, які згідно з діючими розкладами руху 

мають початкові пункти відправлення або проходять територіями чи закритими 

пунктами пропуску через державний кордон Донецької та Луганської областей, 

Автономної Республіки Крим та за матеріалами звернень, поданих на розгляд 

Комісії. 

 

 

Питання 1  

СЛУХАЛИ: голову Комісії Хміля Р.В., який представив 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» (у редакції наказу Міністерства 

інфраструктури України від 02.03.2016 № 90) і зазначив, 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). 

ВИРІШИЛИ: взяти до уваги вищезазначену інформацію. 
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 Питання 2 

1. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ПП "Фаворіт" з паритетним партнером – російським перевізником 

ИП Мудрая Н.А. про внесення змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА - ВОЛГОГРАД в частині 

зміни схеми маршруту, розкладу руху та тарифів. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА - ВОЛГОГРАД (час 

відправлення з м. Одеса о 07 год. 00 хв., з м. Волгоград о 10 год. 00 хв.) в 

частині зміни схеми маршруту, розкладу руху та тарифів, на строк дії дозволу – 

до 27.02.2019. 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів із унесенням 

змін до розкладу руху (додаток 1). 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ФОП "Налюшній І.О." з паритетним партнером – російським 

перевізником ООО "Транс Сервис" про внесення змін до функціонуючого 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту БЕРДЯНСЬК – 

РОСТОВ-НА-ДОНУ в частині зміни схеми маршруту, розкладу руху та 

тарифів. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту БЕРДЯНСЬК – РОСТОВ-НА-ДОНУ 

(час відправлення з м. Бердянськ о 06 год. 40 хв., з м. Ростов-на-Дону о 16 год. 

00 хв.) в частині зміни схеми маршруту, розкладу руху та тарифів, на строк дії 

дозволу – до 03.12.2018. 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів на регулярний 

міжнародний автомобільний маршрут БЕРДЯНСЬК – РОСТОВ-НА-ДОНУ 

(час відправлення з м. Бердянськ о 06 год. 40 хв., з м. Ростов-на-Дону о 18 год. 

00 хв.) із унесенням змін до розкладу руху (додаток 2). 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ТОВ "Люкс-Експрес" з паритетним партнером – російським 

перевізником ООО "Столичный автобус" про внесення змін до функціонуючого 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ДОНЕЦЬК - МОСКВА 

в частині зміни схеми маршруту, розкладу руху та тарифів. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ДОНЕЦЬК - МОСКВА (час 

відправлення з м. Донецьк о 13 год. 45 хв., з м. Москва о 19 год. 00 хв.) в 

частині зміни схеми маршруту, розкладу руху та тарифів, на строк дії дозволу – 

до 07.07.2018. 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів на регулярний 

міжнародний автомобільний маршрут КОСТЯНТИНІВКА - МОСКВА (час 
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відправлення з м. Костянтинівка о 14 год. 45 хв., з м. Москва о 19 год. 00 хв.), за 

умови надання перевізником відкоригованого розкладу руху. 

За це рішення члени Комісії проголосували: 

«За» - 8; 

«Проти» - 1.  

 

4. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила перелік 

регулярних міжнародних автомобільних маршрутів, який додається до 

Протоколу засідання, які згідно з діючими розкладами руху мають початкові 

пункти відправлення або проходять територіями чи закритими пунктами 

пропуску через державний кордон Донецької та Луганської областей, 

Автономної Республіки Крим, до яких перевізниками в установлений строк 

Комісією на засіданні № 76, що відбулося 22.02.2016, строк не надано 

документів щодо внесення змін.  

ВИРІШИЛИ: закрити регулярні міжнародні автомобільні маршрути, які згідно 

з діючими розкладами руху мають початкові пункти відправлення або 

проходять територіями чи закритими пунктами пропуску через державний 

кордон Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, 

перелік яких додається до Протоколу засідання (додаток 3).  

Відповідно до вимог Порядку повідомити Адміністрацію 

Держприкордонслужби, компетентні органи іноземних держав, перевізників, 

автостанції та автовокзали про прийняте рішення Комісії із зазначенням 

підстав. 

За це рішення члени Комісії проголосували: 

«За» - 8; 

«Проти» - 1. 

 

5. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила про закриття 

регулярного міжнародного маршруту РУБІЖНЕ – РОЗСОШ через технічну 

помилку в переліку регулярних міжнародних автомобільних маршрутів, який 

розглядався Комісією на засіданні № 76, а саме: пункт 50 переліку.  

ВИРІШИЛИ: відмовити у закритті регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту РУБІЖНЕ – РОЗСОШ (час відправлення з м. Рубіжне о 06 год.            

45 хв., з м. Розсош  12 год. 36 хв.), який обслуговується українським 

перевізником СПД Додонов М.О. з паритетним партнером – російським 

перевізником ООО Автовокзал города Россошь. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ФОП «Опирук» з паритетним партнером – польським перевізником  

P-Trans Sp. z o.o. про внесення змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - 

ЩЕЦИН в частині зміни схеми маршруту, розкладу руху та тарифів. 

ВИРІШИЛИ: відмовити у внесенні змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - 
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ЩЕЦИН (час відправлення з м. Кам'янець-Подільський о 13 год. 00 хв.,                   

з м. Щецин о 06 год. 30 хв.) в частині зміни схеми маршруту, розкладу руху та 

тарифів, оскільки виявлено збіг схеми маршруту з діючим, на якому 

задовольняється попит на перевезення. 

За це рішення члени Комісії проголосували: 

«За» - 7; 

«Утрималися» - 2. 

 

7. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ТзОВ «Західні Автолінії» з паритетним партнером – польським 

перевізником IMPORT-EXPORT-TRANSPORT Wojciech Rusak про відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛУЦЬК - ВАРШАВА. 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення  перевізника ТзОВ «Західні Автолінії» про 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛУЦЬК - 

ВАРШАВА (час відправлення з м. Луцьк о 08 год. 00 хв., з м. Варшава о 07 год. 

00 хв.) на підставі підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме: виявлено 

збіг схеми маршруту з діючим, на якому задовольняється попит на перевезення. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ФОП Харкавий В.І. з паритетним партнером – польським 

перевізником Koval Auto, Lux-Reizen Spolka z o.o. про відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ВІННИЦЯ - ГДАНСЬК. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ВІННИЦЯ – ГДАНСЬК (час відправлення                     

з м. Вінниця о 06 год. 30 хв., з м. Гданськ о 07 год. 00 хв.), строком на три роки, 

за умови погодження відкриття зазначеного маршруту компетентним органом 

Республіки Польща. 

Відповідно до вимог Порядку повідомити компетентний орган 

Республіки Польща про прийняте рішення Комісії. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізників ПП «ТВАД» та ПП «Автотранзит» з паритетним партнером – 

польським перевізником AGAT B.U.H. про відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КІРОВОГРАД - БИДГОЩ. 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення  перевізників ПП «ТВАД» та                            

ПП «Автотранзит» про відкриття регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КІРОВОГРАД - БИДГОЩ (час відправлення з м. Кіровоград                  

о 23 год. 30 хв., з м. Бидгощ о 14 год. 30 хв.) на підставі підпункту 3.1.4 пункту 

3.1 глави 3 Порядку, а саме: виявлено збіг схеми маршруту з діючим, на якому 

задовольняється попит на перевезення. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 
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10. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ПП «Прикарпатський експрес» з паритетним партнером – 

польським перевізником AGAT B.U.H. про відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - 

ПОЗНАНЬ. 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення  перевізника ПП «Прикарпатський експрес» 

про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - ПОЗНАНЬ (час відправлення з м. 

Кам'янець-Подільський о 13 год. 00 хв., з м. Познань о 10 год. 00 хв.) на 

підставі підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме: виявлено збіг 

схеми маршруту з діючим, на якому задовольняється попит на перевезення. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ФОП Єфременюк А.Л. з паритетними партнерами – польським 

перевізником Zaklad Uslugowy «DRIVER», чеським перевізником Majaagency 

s.r.o. та австрійським перевізником Austrian Incentive Service GmbH про 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - 

ВІДЕНЬ. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ - ВІДЕНЬ (час відправлення з м. Київ                      

о 12 год. 30 хв., з м. Відень о 10 год. 00 хв.), строком на три роки, за умови 

погодження відкриття зазначеного маршруту компетентним органом 

Республіки Австрія. 

Відповідно до вимог Порядку повідомити компетентний орган 

Республіки Австрія про прийняте рішення Комісії. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізників ТОВ «Вега-Райзен» та ТОВ «Одрі» з паритетним партнером – 

російським перевізником ООО «Ной» про відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ТРУСКАВЕЦЬ - МОСКВА. 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення  перевізників ТОВ «Вега-Райзен» та               

ТОВ «Одрі» про відкриття регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ТРУСКАВЕЦЬ - МОСКВА (час відправлення з м. Трускавець                  

о 07 год. 00 хв., з м. Москва о 14 год. 30 хв.) на підставі підпункту 3.1.4 пункту 

3.1 глави 3 Порядку, а саме: виявлено збіг схеми маршруту з діючим, на якому 

задовольняється попит на перевезення. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ПП «Нов-Транс-Авто з паритетним партнером – румунським 

перевізником S.C. NICOLMIT S.R.L. про відкриття регулярних міжнародних 

автомобільних маршрутів ЧЕРНІВЦІ - СУЧАВА. 
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ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - СУЧАВА (час відправлення                         

з м. Чернівці о 14 год. 00 хв., з м. Сучава о 05 год. 10 хв.) та регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - СУЧАВА (час 

відправлення з м. Чернівці о 05 год. 10 хв., з м. Сучава о 15 год. 20 хв.), строком 

на три роки, за умови погодження відкриття зазначеного маршруту 

компетентним органом Румунії. 

Відповідно до вимог Порядку повідомити компетентний орган Румунії 

про прийняте рішення Комісії. 

За ці рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

14. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ТОВ «Одрі» з паритетним партнером – іспанським перевізником 

JOARJA-98, S.L. про внесення змін до функціонуючих регулярних міжнародних 

автомобільних маршрутів КИЇВ – МАДРИД та ВІННИЦЯ - СЕВІЛІЯ в 

частині функціонування маршруту. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючих регулярних 

міжнародних автомобільних маршрутів КИЇВ – МАДРИД (час відправлення з 

м. Київ о 07 год. 00 хв., з м. Мадрид об 11 год. 00 хв.) та ВІННИЦЯ - СЕВІЛІЯ 

(час відправлення з м. Вінниця о 07 год. 15 хв., з м. Севілія о 09 год. 00 хв.) в 

частині функціонування маршруту. 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів із унесенням 

змін до розкладів руху (додатки 4 та 5). 

За ці рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

15. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ТОВ «Денисівка-Люкс» з паритетним партнером – польським 

перевізником SULTAN TRAVEL Sp. z o.o. про внесення змін до 

функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ЧЕРНІВЦІ - КРАКІВ в частині зміни схеми маршруту, розкладу руху, 

тарифів. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - КРАКІВ (час 

відправлення з м. Чернівці о 08 год. 15 хв., з м. Краків о 07 год. 15 хв.) в частині 

зміни схеми маршруту, розкладу руху, тарифів. 

Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів із унесенням 

змін до розкладу руху (додаток 6). 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

16. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ПП Касьян П.Д. з паритетним партнером – польським 

перевізником ZU-H Teresa Marcyniuk про відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту НОВОВОЛИНСЬК - ГРУБЕШІВ. 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення  перевізника ПП Касьян П.Д. про відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту НОВОВОЛИНСЬК - 
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ГРУБЕШІВ (час відправлення з м. Нововолинськ  о 04 год. 50 хв. та о 12 год. 

00 хв., з м. Грубешів о 09 год. 00 хв. та о 07 год. 30 хв.) на підставі підпункту 

3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме: виявлено збіг схеми маршруту з 

діючим, на якому задовольняється попит на перевезення. 

За це рішення члени Комісії проголосували: 

«За» - 5; 

«Проти» - 1; 

«Утрималися» - 3. 

 

17. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ТОВ «ЕЛІТ-ПАС-ТРАНС» з паритетним партнером – польським 

перевізником Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. про відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЛУЦЬК - ВАРШАВА. 

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення  перевізника ТОВ «ЕЛІТ-ПАС-ТРАНС»  

про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛУЦЬК - 

ВАРШАВА (час відправлення з м. Луцьк о 20 год. 00 хв., з м. Варшава о 21 год. 

30 хв.) на підставі підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 Порядку, а саме: виявлено 

збіг схеми маршруту з діючим, на якому задовольняється попит на перевезення. 

За це рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

18. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізників ФОП Анікєєнко П.В. та ТОВ «ЛІНІЇ ПОЛІССЯ» з паритетним 

партнером – білоруським перевізником ОАО «Гомельоблавтотранс» про 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - 

РЕЧИЦЯ. 

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ - РЕЧИЦЯ (час відправлення з м. Київ                   

о 08 год. 00 хв., з м. Речиця о 21 год. 00 хв.), строком на три роки, за умови 

погодження відкриття зазначеного маршруту компетентним органом 

Республіки Білорусь. 

Відповідно до вимог Порядку повідомити компетентний орган 

Республіки Білорусь про прийняте рішення Комісії. 

За ці рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

19. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ТОВ «Денисівка-Люкс» про надання згоди на відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – НЕАПОЛЬ  

рішенням Комісії на засіданні № 75, а саме про технічну помилку, якої 

припустився перевізник ТОВ «Денисівка-Люкс» з паритетним партнером – 

італійським перевізником EUROTOUR by MASSARINI srl під час підготовки 

проекту розкладу руху за вказаним маршрутом в частині зазначення часу 

відправлення з м. Неаполь. 

ВИРІШИЛИ: Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів на 

регулярний міжнародний автомобільний маршрут ЧЕРНІВЦІ – НЕАПОЛЬ  

(час відправлення з м. Чернівці о 08 год. 00 хв., час відправлення з м. Неаполь  
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о 08 год. 00 хв.) із унесенням змін до розкладу руху (додаток 7), за умови 

погодження відкриття такого маршруту компетентним органом Республіки 

Італія. 

Відповідно до вимог Порядку повідомити компетентний орган 

Республіки Італія про прийняте рішення Комісії. 

За ці рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

20. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника ТОВ «АКВІТАНІЯ-ЛЮКС» про надання згоди компетентного 

органу Республіки Італія на внесення змін до функціонуючого регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – САЛЕРНО (час відправлення 

з м. Київ о 09 год. 00 хв., з м. Салерно о 08 год. 00 хв.) в частині заміни 

паритетних партнерів – італійських перевізників Buonotourist S.R.l., S.I.R.A. 

S.r.l. на паритетного партнера – італійського перевізника EUROBOOKING S.r.l., 

додаткового залучення до роботи на маршруті українського перевізника              

ТОВ «АКВІТАНІЯ-ЛЮКС» та продовження строку дії дозволу на регулярний 

міжнародний автомобільний маршрут КИЇВ – САЛЕРНО (час відправлення з 

м. Київ о 09 год. 00 хв., з м. Салерно о 08 год. 00 хв.) для українських 

перевізників СП ТзОВ «Трансєвролінії», ТОВ «АКВІТАНІЯ-ЛЮКС» та їх 

паритетного партнера – італійського перевізника EUROBOOKING S.r.l. 

ВИРІШИЛИ: Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів на 

регулярний міжнародний автомобільний маршрут КИЇВ – САЛЕРНО (час 

відправлення з м. Київ о 09 год. 00 хв., з м. Салерно о 08 год. 00 хв.) для 

українських перевізників СП ТзОВ «Трансєвролінії», ТОВ «АКВІТАНІЯ-

ЛЮКС» та їх паритетного партнера – італійського перевізника 

EUROBOOKING S.r.l., із унесенням змін до розкладу руху (додаток 8), строком 

на п’ять років. 

Відповідно до вимог Порядку повідомити компетентний орган 

Республіки Італія про прийняте рішення Комісії. 

За ці рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

21. СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Хохич А.О., яка оголосила звернення 

перевізника СПД «Садівник О.Р.» про надання згоди компетентного органу 

Республіки Італія на відкриття регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – ГРОТТАМІНАРДА                                             

(час відправлення з м. Хмельницький о 06 год. 40 хв., з м. Гроттамінарда                   

о 05 год. 00 хв.) українському перевізнику СПД «Садівник О.Р.» та його 

паритетному партнеру –  італійському перевізником MOFFA TURISMO E 

SERVIZI srl. 

ВИРІШИЛИ: Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів на 

регулярний міжнародний автомобільний маршрут ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – 

ГРОТТАМІНАРДА (час відправлення з м. Хмельницький о 06 год. 40 хв.,                  

з м. Гроттамінарда о 05 год.  00 хв.) для українського перевізника                         

СПД «Садівник О.Р.» та його паритетного партнера – італійського перевізника 
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MOFFA TURISMO E SERVIZI srl., із унесенням розкладу руху (додаток 9), 

строком на три роки. 

Відповідно до вимог Порядку повідомити компетентний орган 

Республіки Італія про прийняте рішення Комісії. 

За ці рішення члени Комісії проголосували одноголосно. 

 

 

Голова Комісії:                                                     Р.В. Хміль 

 

                

Протокол вела:                                          А.О. Хохич 

 

 

 

______________ Р.І. Дубас  

 

_____________ О.Д. Климпуш 

 

          _______________П.В. Кравченко 

 

 ____________ А.М. Сірий  

 

 

       у відпустці             П.В. Главацький 

 

 

_______________ Ю.С. Дробот 

  

 

_______________ С.Г. Хмарський 

 


