
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства інфраструктури   

10 червня 2019 р. № 428 

П Р О Т О К О Л  № 154 

 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 

 

 

 

30.05.2019                                                                                                           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: Дробот Ю. С., Лущая Ю. В., 

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

 

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 

"Про затвердження складу Комісії для розгляду звернень перевізників та 
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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 "Львівське 

АТП-14631",  

ТОВ "Гал-Всесвіт" 

польський перевізник 

EWE-TRANS Sp. z o. o. 

продовження дії дозволу та внесення 

змін до маршруту Трускавець - 

Ченстхова в частині розкладу руху, 

схеми маршруту, а саме, зміни 

пункту прибуття з м. Ченстхова на 

м. Краків, та перевізника, а саме, 

доповнення українським паритетним 

партнером ТОВ "Гал-Всесвіт" 

5 років 

2 

ТОВ СУАП "Східно-

Європейська 

подорож" 

польський перевізник 

"MADELTRANS" Jerzy 

Madel 

продовження дії дозволу та внесення 

змін до маршруту Запоріжжя - 

Зелена Гура в частині розкладу руху 

та перевізника, а саме, доповнення 

польським паритетним партнером 

EET Sp. z o. o. 

5 років 

3 ТОВ "СІС" 

польський перевізник 

EKSPERT BUS Piotr 

Kapeluszny 

продовження дії дозволу та внесення 

змін до маршруту Кузнецовськ 

(Вараш) - Люблін в частині схеми 

маршруту 

5 років 
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4 

ФОП Гречанюк В. І., 

ФОП Гречанюк А. 

В. 

польський перевізник 

Jacek Legendziewicz 

JORDAN GROUP 

продовження дії дозволу та внесення 

змін до маршруту Дніпро - Зелена 

Гура в частині розкладу руху, схеми 

маршруту та перевізника, а саме, 

доповнення українським 

перевізником ФОП Гречанюк А. В. і 

польським перевізником 

GDAMALER TOUR Sp. z o. o. 

5 років 

5 ПАТ "АІТ" 

молдовські 

перевізники S.R.L. 

"VERHOVTEVO 

TRANS", "JOLNACI 

ALEXANDRU" I.I. 

продовження дії дозволу та внесення 

змін до маршруту Дніпро - Кишинів 

в частині перевізника, а саме, 

виключення молдовського 

перевізника "JOLNACI 

ALEXANDRU" I.I. 

5 років 

6 ТОВ "АТМ ТРАНС" 

молдовські 

перевізники S.R.L. 

"VERHOVTEVO 

TRANS", "JOLNACI 

ALEXANDRU" I.I. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Київ - Кишинів  
5 років 

7 ТОВ "АТМ ТРАНС" 

молдовські 

перевізники S.R.L. 

"VERHOVTEVO 

TRANS", "JOLNACI 

ALEXANDRU" I.I. 

продовження дії дозволу по 

маршруту Київ - Кишинів  
5 років 

8 

ТДВ 

"Нововолинське 

АТП-10708" 

білоруський 

перевізник ОАО 

"Брестский 

автобусный парк" 

продовження дії дозволу по 

маршруту Нововолинськ - Брест  
5 років 

9 
ТОВ "Львівське 

АТП-14631" 

польський перевізник 

EWE-TRANS Sp. z o. 

o., чеський перевізник 

Vital euro trans s.r.o. 

продовження дії дозволу та внесення 

змін до маршруту Надвірна - Плзень 

в частині розкладу руху 

5 років 

10 ТДВ "Оріон-Авто" 

білоруський 

перевізник Филиал 

"Автобусный парк  

№ 6" ОАО 

"Гомельоблавтотранс" 

внесення змін до маршруту Херсон 

(12-00) - Гомель (06-45) в частині 

розкладу руху та схеми маршруту 

07.06.2020 

11 ТДВ "Оріон-Авто" 

білоруський 

перевізник Филиал 

"Автобусный парк № 

6" ОАО 

"Гомельоблавтотранс" 

внесення змін до маршруту Херсон 

(20-50) - Гомель (13-30) в частині 

схеми маршруту та перевізника, а 

саме, заміни білоруського 

перевізника Филиал "Автобусный 

парк № 6" ОАО 

"Гомельоблавтотранс" на ООО 

"Максималь-тур" 

06.12.2020 
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12 
ПрАТ "Піщанське 

АТП 10540" 

польський перевізник 

FanLogic Sp. z o. o. 

внесення змін до маршруту Вінниця 

- Валбжих в частині розкладу руху 

та схеми маршруту, а саме, зміни 

пункту відправлення з Вінниці на 

Одесу 

02.05.2021 

13 
ТОВ "ФОРТУНА-

ЛЮКС-СЕРВІС" 
без паритету 

відкриття маршруту Харків  - 

Кишинів  
3 роки 

14 ТОВ "КАС-ТРАНС" 

польський перевізник 

AGAT TRANSPORT 

Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Здолбунів - 

Ченстхова  
3 роки 

15 

ТОВ "Львівське 

АТП-14631", ТОВ 

"Гал-Всесвіт" 

чеський перевізник 

Vital euro trans s.r.o. 
відкриття маршруту Дніпро - Прага 3 роки 

16 ТОВ "ЕЛЬБУС" 

чеський перевізник 

SVD Trans s.r.o., 

польський перевізник 

KRESY TUR Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Київ - Хеб 3 роки 

17 ФОП Шаблій А. М. 

польський перевізник 

CHAYKATRANS Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту Полтава - 

Щецин  
3 роки 

18 ТОВ "БАС-ЛАЙНС" 

молдовський 

перевізник S.R.L. 

"TRANSNADAND 

AUTO" 

відкриття маршруту Чернігів - 

Кишинів  
3 роки 

19 ФОП Зубкович В. І. 

польський перевізник 

M.Y.V. AUTO Sp. z o. 

o. 

відкриття маршруту Черкаси - 

Вроцлав  
3 роки 

20 

ТОВ "Міжнародна 

транспортна 

компанія "Юніверс 

Транс" 

польський перевізник 

"AGAT" B.U.H. 

відкриття маршруту Старий Самбір 

- Бидгощ  
3 роки 

21 ФОП Павлюк В. І. 

польський перевізник 

PAVLUKS-TRANS Sp. 

z o. o. 

відкриття маршруту Київ - Варшава  3 роки 

22 

ПП 

"МОДУЛЬТРАНС" 

ТОВ "ТУР-ТРАНС-

Р" 

польський перевізник 

BURO PODROZY 

"EUROTRANS" Sp. z 

o. o. 

відкриття маршруту Кам'янець-

Подільський - Колобжег  
3 роки 

23 
ТОВ "ЄВРО-АВТО-

АЛЬЯНС" 
без паритету 

відкриття маршруту Чернігів - 

Бельци  
3 роки 

24 
ПрАТ "Піщанське 

АТП 10540" 

польський перевізник 

FanLogic Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Харків - 

Валбжих  
3 роки 

25 
ПрАТ "Піщанське 

АТП 10540" 

польський перевізник 

FanLogic Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Дніпро - Зелена 

Гура  
3 роки 
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26 
ТДВ "Оріон-Авто", 

ТОВ "САНСАН" 

білоруський 

перевізник ООО 

"Максималь-тур", 

литовський перевізник, 

UAB "TRANSMIRAS" 

Ltd. 

відкриття маршруту Херсон - 

Клайпеда  
3 роки 

27 ПП "-Інтертранс-" 
польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Мелітополь - 

Варшава  
3 роки 

28 ПП "-Інтертранс-" 
польський перевізник 

OPENLINE Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Херсон - Зелена 

Гура  
3 роки 

29 

ТОВ "Транспортна 

компанія "СВ-

ТРАНС ПЛЮС" 

польський перевізник 

SV TRANS Sp. z o. o. 

відкриття маршруту Маріуполь - 

Колобжег  
3 роки 

30 ФОП Колос В. А. без паритету 
відкриття маршруту Чернівці - 

Окниця  
3 роки 

31 
ФОП Малофеєв А. 

М. 
без паритету 

відкриття маршруту Каланчак - 

Липкани  
3 роки 

 

По пунктах 1, 3 – 28, 30 – 31 таблиці 1 питання 2 Порядку денного 

голосували одноголосно. 

По пункту 29 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували: 

ЗА: Дробот Ю. С., Лущай Ю. В., Корженівська І. Є., Хмарський С. Г., 

Главацький П. В. та Гега Ю. П.; 

ПРОТИ: 0; 

УТРИМАЛИСЬ: Кубальська-Колтунович С. С. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти позитивне рішення щодо зазначених заяв перевізників 

та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів 

(додатки 1 - 30). 

 

По пункту 2 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували 

одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: відхилити заяву перевізника ТОВ СУАП "Східно-Європейська 

подорож" про продовження дії дозволу та внесення змін до маршруту 
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Запоріжжя – Зелена Гура в частині розкладу руху та перевізника, а саме, 

доповнення польським паритетним партнером EET Sp. z o. o. на підставі абзацу 

восьмого підпункту 3.1.4 пункту 3.1 та абзацу першого, підпункту 3.4.8 пункту 

3.4 глави 3 Порядку. 

 

Голова Комісії:                             С. С. КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ 

 

 

_______________ С. Г. ХМАРСЬКИЙ __________ Ю. С. ДРОБОТ  

_______________ Ю. В. ЛУЩАЙ __________ І. Є. КОРЖЕНІВСЬКА 

_______________ Ю. П. ГЕГА __________ П. В. ГЛАВАЦЬКИЙ 

  

  

 

 


