
 

 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства інфраструктури   

від _____________ р. № _____ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 126 

 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 

 

 

 

 

15.06.2018                                                                                                           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., Дробот Ю. С., 

Корженівської І. Є., Тришкалюк І. М., Климпуша О. Д. 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Про вступне слово голови Комісії Кубальської-Колтунович С. С. 
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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 

маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних 

маршрутах загального користування» (у редакції наказу Міністерства 

інфраструктури України від 06.02.2018 № 46) 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 ТОВ «Лінії Полісся» та ФОП Анікеєнко П. В. з паритетними 

партнерами – чеськими перевізниками Musil Tour Spol s.r.o.,                             

TRANS JOB s.r.o. та польським перевізником JORDAN Group про продовження 

дії дозволу та внесення змін до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ПРАГА в частині зміни розкладу 

руху та перевізника, а саме, виключення українського перевізника                           

ФОП Анікеєнко. 

По пункту 1 питання 2 Порядку денного голосували: 
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ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Корженівська І. Є., Климпуш О. Д., 

Дробот Ю. С., Дубас Р. І.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М.; 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЗАПОРІЖЖЯ – ПРАГА в частині зміни розкладу 

руху та перевізника, а саме, виключення українського перевізника                           

ФОП Анікеєнко П. В., 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 «Львів-Інтуртранс» з паритетними партнером – 

італійським перевізником Eurolines Italia S.r.l. про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту                     

КИЇВ – НЕАПОЛЬ в частині зміни розкладу руху та перевізника, а саме, заміни 

італійського паритетного партнера Eurolines Italia S.r.l на Baltour S.R.L., що 

здійснюється в межах дії наданого дозволу до 08.03.2022. 

По пункту 2 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ПАТ «Львів-Інтуртранс» про 

внесення змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КИЇВ – НЕАПОЛЬ в частині зміни розкладу руху та перевізника, а 

саме, заміни італійського паритетного партнера Eurolines Italia S.r.l на                  

Baltour S.R.L. на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 

Порядку. 

 

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

заяву перевізника ПАТ «Львів-Інтуртранс» з паритетними партнером – 

італійським перевізником Eurolines Italia S.r.l. про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту                     

КИЇВ – ГЕНУЯ в частині зміни розкладу руху, схеми маршруту та перевізника, 
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а саме, заміни італійського паритетного партнера Eurolines Italia S.r.l на                

Baltour S.R.L, що здійснюється в межах дії наданого дозволу до 08.07.2018. 

По пункту 3 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ПАТ «Львів-Інтуртранс» про 

внесення змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту КИЇВ – ГЕНУЯ в частині зміни розкладу руху, схеми маршруту та 

перевізника, а саме, заміни італійського паритетного партнера                                   

Eurolines Italia S.r.l на Baltour S.R.L. на підставі абзацу восьмого підпункту 3.1.4 

пункту 3.1 глави 3 Порядку. 

 

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

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдови з 

паритетними партнерами – українським перевізником ТОВ «Август V» та 

молдовським перевізником S.R.L. «Galiz-SV» про продовження дії дозволу 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

СЕРГІЇВКА – КИШИНІВ. 

По пункту 4 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відхилити звернення Міністерства економіки і інфраструктури 

Республіки Молдови про продовження дії дозволу функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту СЕРГІЇВКА – КИШИНІВ на підставі 

абзацу другого підпункту 3.4.8 пункту 3.4 глави 3 Порядку. 

 

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

заяву перевізника ТОВ «УКР-БУС» з паритетним партнером – чеським 

перевізником NIKOLO s.r.o. про внесення змін до функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ДУБОВЕ – ПРАГА в частині зміни 

розкладу руху та схеми маршруту, що здійснюється в межах дії наданого 

дозволу до 24.01.2021. 

По пункту 5 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 
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автомобільного маршруту ДУБОВЕ – ПРАГА в частині зміни розкладу руху, 

схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 2). 

 

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

заяву перевізника ФОП Мельник О. М. з паритетним партнером – польським 

перевізником NADIYA BUS Sp. z o.o. про продовження дії дозволу та внесення 

змін до функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

РІВНЕ – ВАРШАВА в частині зміни розкладу руху та схеми маршруту. 

По пункту 6 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту РІВНЕ – ВАРШАВА в частині зміни розкладу руху 

та схеми маршруту, продовжити дію дозволу строком на 5 років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 3). 

 

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

заяву перевізника ПКП «Денисівка-Авто» з паритетними партнером – 

румунським перевізником SC CRIELMI SRL про внесення змін до 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту                     

КИЇВ – СУЧАВА в частині зміни схеми маршруту. 

По пункту 7 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – СУЧАВА в частині зміни розкладу руху та 

схеми маршруту та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 4). 

 

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

заяву перевізника ФОП Морозан В. В. з паритетними партнерами – 

молдовськими перевізниками Firma «Algalia» s.r.l. та «Nimelim-Tur» s.r.l. про 
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продовження дії дозволу та внесення змін до функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ в частині 

зміни схеми маршруту.  

По пункту 8 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: внести зміни до функціонування регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КОБЛЕВЕ – КИШИНІВ в частині зміни розкладу 

руху та схеми маршруту, продовжити дію дозволу строком на 5 років та 

рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додаток 5). 

 

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

заяву перевізника ПАТ «Черноморська Транспортна Компанія» з паритетним 

партнером – молдовським перевізником Firma «Algalia» s.r.l. про продовження 

дії дозволу функціонування регулярного міжнародного автомобільного 

маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ. 

По пункту 9 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – КИШИНІВ строком на 5 

років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 

дозволів (додаток 6). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Комфорт Авто» з паритетним партнером – 

молдовським перевізником «Nivedis-Trans» s.r.l. про продовження дії дозволу 

функціонування регулярного міжнародного автомобільного маршруту                  

КІЛІЯ – КИШИНІВ. 

По пункту 10 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: продовжити дію дозволу функціонування регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КІЛІЯ – КИШИНІВ строком на 5 

років та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних 
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дозволів (додаток 7). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Транс Турлайнс» з паритетним партнером – 

італійським перевізником Di Passio Tour S.r.l. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ЛАТІНА. 

По пункту 11 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут                

КИЇВ – ЛАТІНА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 8). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Україна.Бус» з паритетним партнером – польським 

перевізником Tomasz Porebny щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХАРКІВ – ПОЗНАНЬ. 

По пункту 12 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХАРКІВ – ПОЗНАНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 9). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Автокомбінат-1» з паритетним партнером – 

білоруським перевізником ИЧУТП «Байэр Транс» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ПОЛЯНИЦЯ – МІНСЬК. 

По пункту 13 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Климпуш О. Д., Корженівська І. Є., 

Дубас Р. І., Дробот Ю. С.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М.; 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 
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ПОЛЯНИЦЯ – МІНСЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 10). 

 

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

заяву перевізника ФОП Завадський О. М. з паритетним партнером – 

італійським перевізником MOFFA TURISMO E SERVIZI s.r.l. щодо відкриття 

регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ – МІЛАН. 

По пункту 14 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЧЕРНІВЦІ – МІЛАН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 11). 

 

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

заяви перевізників ТОВ «ААЗ Трейдінг Автолюкс» та ТОВ «Українські лінії» з 

паритетним партнером – польським перевізником «Ecolines-Polska» Sp. z o. o. 

щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – 

ВАРШАВА. 

По пункту 15 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

КИЇВ – ВАРШАВА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 12). 

 

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

заяви перевізників ТОВ «ААЗ Трейдінг Автолюкс» та ТОВ «Українські лінії» з 

паритетним партнером – польським перевізником «Ecolines-Polska» Sp.z.o.o. 

щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА – 

ПЛОЦЬК. 

По пункту 16 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут               

ОДЕСА – ПЛОЦЬК та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 



9 

відповідних дозволів (додаток 13). 

 

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

заяву перевізника ФОП Пустосвіт В. В. з паритетним партнером – польським 

перевізником B.U.H. AGAT щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КИЇВ – БЄЛЬСЬКО-БЯЛА. 

По пункту 17 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут              

КИЇВ – БЄЛЬСЬКО-БЯЛА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 14). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «П-ТРАНС» з паритетними партнерами – чеським 

перевізником Vilartrans s.r.o. та польським перевізником P-Trans Sp.zo.o щодо 

відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

ВЕРХОВИНА – ПЛЬЗЕНЬ. 

По пункту 18 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ВЕРХОВИНА – ПЛЬЗЕНЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 15). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Сокальавтотранс» з паритетним партнером – 

польським перевізником Buslinetrans Sp. z o. o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ГДИНЯ. 

По пункту 19 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут                     

КИЇВ – ГДИНЯ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 16). 
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20. СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила 

заяву перевізника ТОВ «Романович Транс» з паритетним партнером – 

польським перевізником Prywatna Nauka Jazdy щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ – ЄЛЕНЯ ГУРА. 

По пункту 20 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут                     

КИЇВ – ЄЛЕНЯ ГУРА та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 17). 

 

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

заяву перевізника ФОП Панків В. І. з паритетним партнером – польським 

перевізником Bus-Travel.IF Sp. z o. o. щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ТРУСКАВЕЦЬ – ВРОЦЛАВ. 

По пункту 21 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ТРУСКАВЕЦЬ – ВРОЦЛАВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 18). 

 

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

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдови з 

паритетним партнером – молдовським перевізником S.R.L. «Sorisebi Trans Tur» 

щодо відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту 

КУРОРТНЕ – ХИНЧЕШТЬ. 

По пункту 22 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КУРОРТНЕ – ХИНЧЕШТЬ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити 

видачу відповідних дозволів (додаток 19). 

 

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

звернення Міністерства економіки і інфраструктури Республіки Молдови з 
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паритетними партнерами – молдовськими перевізниками S.R.L. «Nimelim-Tur» 

та S.R.L. «Roa-Consulting» щодо відкриття регулярних міжнародних 

автомобільних маршрутів ЧОРНОМОРСЬК (18:00) – КИШИНІВ (01:05), 

ЧОРНОМОРСЬК (20:20) – КИШИНІВ (02:28), ЧОРНОМОРСЬК (09:00) – 

КИШИНІВ (15:12) та ЧОРНОМОРСЬК (14:30) – ОКНИЦЯ (02:25). 

По пункту 23 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярні міжнародні автомобільні маршрути 

ЧОРНОМОРСЬК (18:00) – КИШИНІВ (01:05), ЧОРНОМОРСЬК (20:20) – 

КИШИНІВ (02:28), ЧОРНОМОРСЬК (09:00) – КИШИНІВ (15:12) та 

ЧОРНОМОРСЬК (14:30) – ОКНИЦЯ (02:25) та рекомендувати Укртрансбезпеці 

забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 20 – 23). 

 

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

заяву перевізника ТДВ «АТП 10706» з паритетним партнером – білоруським 

перевізником Филиал «Автомобильный парк № 16 г. Кобрина» 

ОАО «Брестоблавтотранс» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ЛЬВІВ – КОБРИН. 

По пункту 24 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЛЬВІВ – КОБРИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 24). 

 

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

заяву перевізника ТДВ «АТП 10706» з паритетним партнером – білоруським 

перевізником Филиал «Автомобильный парк № 16 г. Кобрина»                               

ОАО «Брестоблавтотранс» щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту КОВЕЛЬ – КОБРИН. 

По пункту 25 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КОВЕЛЬ – КОБРИН та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 
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відповідних дозволів (додаток 25). 

 

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

заяву перевізника ТОВ «Турист» з паритетним партнером – білоруським 

перевізником Филиал СОДО «Визит-Тур» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА – МОГИЛЬОВ. 

По пункту 26 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ЗАТОКА – МОГИЛЬОВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 26). 

 

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

заяву перевізника ФОП Гречанюк В. І. з паритетним партнером – молдавським  

перевізником S.R.L. «Nistru Trans Servise» щодо відкриття регулярного 

міжнародного автомобільного маршруту КОДИМА – КИШИНІВ. 

По пункту 27 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Климпуш О. Д., Корженівська І. Є., 

Дробот Ю. С., Дубас Р. І.; 

ПРОТИ: Тришкалюк І. М.; 

УТРИМАЛИСЬ: 0. 

ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

КОДИМА – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 27).  

 

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

заяву перевізника ТОВ «Аннет» з паритетним партнером – молдовським 

перевізником Firma «Grozavu» s.r.l. щодо відкриття регулярного міжнародного 

автомобільного маршруту ХАРКІВ – КИШИНІВ. 

По пункту 28 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно.   
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ВИРІШИЛИ: відкрити регулярний міжнародний автомобільний маршрут 

ХАРКІВ – КИШИНІВ та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу 

відповідних дозволів (додаток 28). 

 

 

Голова Комісії:                                          С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 
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