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I. СТАН СФЕР УПРАВЛІННЯ МІУ НА 02.12.2014  

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

 97% доріг в аварійному стані. 

 Відсутність довгострокової стратегії побудови автомобільних 

доріг.  

 Значна заборгованість Укравтодору.   

 Непрозорість процедур тендерних закупівель.  

 Необґрунтовано завищена вартість ремонтних робіт на 

дорогах. 

 Застарілі й неефективні технології побудови автомобільних 

доріг. 

 Відсутність вагового контролю, що є основною причиною 

значного навантаження на дорожнє покриття. 

 Корупція при розподілі разових дозволів. 

 Суттєва зношеність основних фондів (99%). 

 Відсутність резервів дизельного палива для потягів. 

 Значні боргові зобов’язання (фінансовий стан близький до переддефолтного). 

 Непрозорість процедур тендерних закупівель. 

МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ 

 Суттєва зношеність основних засобів в державних стивідорних компаніях. 

 Недосконалість  та невідповідність практиці ЄС процедур оформлення 

суден, вантажів і транспортних засобів у портах. 

 Неефективна система тарифоутворення. 

 Недосконалість законодавства, що регулює залучення інвестицій в 

розвиток портової інфраструктури. 

 Недостатнє використання і незадовільний технічний стан внутрішніх водних 

шляхів. 

 Відсутність затверджених меж територій морських портів.  Заблоковано механізм надання та анулювання прав на експлуатацію 

повітряних ліній, а отже, і входження на ринок нових 

авіаперевізників. 

 Зменшення обсягів пасажиропотоку в аеропортах України. 

 Різке зменшення кількості польотів над територією України, 

особливо в частині транзитних польотів.  

 Монопольне становище однієї авіакомпанії на ринку. 

 Збитковість діяльності ДП «МА «Бориспіль» в 2014р. (чистий збиток 

– 126 млн грн). 

 Складна економічна ситуація та девальвація національної валюти 

призвели до значного спаду попиту на авіаперевезення в Україні. 

АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК 

 Втрата лідерської позиції через суттєве зниження частки на ринку послуг 

поштового зв’язку за основними сегментами (від 3% до 25,9%). 

 Зниження доходів в розрізі окремих послуг (від 5,4%до 25,2%). 

 Перехід значної частини корпоративних клієнтів до приватних операторів. 

 Зношеність основних фондів (90%). 

 Непрозорість процедур тендерних закупівель. 

 Неефективне управління підприємством, відсутність довгострокових 

інвестицій та маркетингових стратегій управління. 

 Відсутність ринкових підходів до тарифоутворення. 
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ІI. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІУ ЗА СФЕРАМИ 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПОТОЧНИЙ ПЕРІОД 2015 РОКУ 
 
Розпочато реалізацію програм реформ в усіх транспортних галузях 

з метою підвищення ефективності роботи державних підприємств, 
покращення  послуг та сервісу для  громадян України.  

 
Запроваджено низку ініціатив з підвищення прозорості державних 

закупівель та фінансової діяльності державних підприємств. 
 

Приріст доходів державних підприємств галузі за півроку зріс на 
31%, а чистий прибуток у 2,4 рази – завдяки підвищенню 
ефективності роботи державних підприємств.  
 

Платежі до державного бюджету зросли на 88%. 
 

 
Фінансові результати діяльності підприємств галузі за І півріччя  
2015 у порівнянні з відповідним періодом 2014, млрд грн  

Сплата платежів до державного бюджету за  І півріччя 2015 р.  
 у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млрд грн 

Динаміка перевезення вантажів  
за І півріччя 2015 року у порівнянні з  
відповідним періодом  2014 року, млн т 

Динаміка перевезення пасажирів  
за І півріччя 2015 року у порівнянні з  
відповідним періодом  2014 року, 
 млн осіб 

298,1 
230,5 

2014 2015

1712,4 

1388,6 

2014 2015

40,2 

1,2 2,9 

Факт І півріччя 2014 Факт І півріччя 2015 

доходи 

прибуток 

52,6 

+88% 
+31% 

-22,7% -18,9% 

3,1 

5,8 

Факт І півріччя 2014 Факт І півріччя 2015 
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   СТАН СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  
    ЗА 7 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ 
 
Розпочато процес утворення ПАТ «Українська залізниця», завершена оцінка 

активів підприємства компанією Deloitte. 
Розроблено та узгоджено з причетними міністерствами проект Закону України 

«Про залізничний транспорт». 
Проводиться робота щодо залучення кредитних коштів у розмірі 50 млн євро 

від компанії KfW на модернізацію 10 тепловозів 2ТЕ116, 20 тепловозів ЧМЕ-3, а 
також 2 тягових підстанцій. 
За 7 місяців поточного року проведено капітальний ремонт 2094 вагонів, що у 

1,7 рази перевищує кількість відремонтованих вагонів минулого року, також  
відремонтовано 2551 зерновозів, що перевищує план у 1,5 рази. 
 З початку року було забезпечено безперебійне постачання палива для 

функціонування підприємств залізничного транспорту. 
Здійснюється контроль прозорості тендерних процедур через платформу 

ProZorro та інші заходи. 
Реалізується ринковий підхід до тарифоутворення на вантажні перевезення: з 

початку року тарифи було підвищено на 30%. 
Доходи УЗ за 7 місяців 2015 р. зросли на 25,8% порівняно з аналогічним 

періодом 2014 р. за рахунок підвищення тарифів, незважаючи на падіння 
обсягів вантажних перевезень на 18,9%.  
Збиток Донецької залізниці за 7 місяців 2015 року склав 1,3 млрд грн, а чистий 

прибуток 5 інших залізниць склав 289,7 млн грн, що у 2,4 рази вище 
попереднього періоду. 

 
 

 
 

Структура перевезень залізничних вантажів за 7 місяців 2015 р.  
у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млн т 

17,8 15,5 

82,4 74,6 

19,4 
20,1 

120,1 

84,3 

2014 2015

Транзит Експорт Імпорт Внутрішнє сполучення  

194,5 

239,7 
-18,9% 

Дохідна 
частина   

Витратна 
частина 

28% 34% 

Частина доходів і витрат,  
що чутливі до зміну курсу гривні 

Фінансові результати за 7 місяців 2015 р. у порівнянні з 
 відповідним періодом 2014 р., млрд грн 



Вжито заходів з реорганізації 
підприємств залізничного 

транспорту 

Проведено інвентаризацію 
майна та майнових прав  

підприємств залізничного 
транспорту та 7 ПрАТ 

Затверджено МІУ матеріали 
інвентаризації 

Здійснено вибір незалежного 
оцінювача 

Проводиться оцінка майна 

УТВОРЕННЯ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

  
МІУ №301 "Про заходи з реорганізації підприємств залізничного транспорту”.  
УЗ №389 "Про заходи щодо реорганізації УЗ, підприємств та установ залізничного 
     транспорту”. 
Створено комісії з реорганізації підприємств, внесено в ЄДР інформацію щодо прийняття 
рішення про припинення 49 юридичних осіб залізничного транспорту. 

 

 УЗ №385 "Про проведення інвентаризації майна підприємств залізничного транспорту в цілях 
формування статутного капіталу ПАТ "УЗ“. 
Створено Центральну інвентаризаційну комісію та інвентаризаційні комісії підприємств 
залізничного транспорту. 
Проведено інвентаризацію майна та майнових прав станом на 31.07.2014. 

 

Міністерством інфраструктури 04.09.2014 затверджено результати інвентаризації: 
   - 43 підприємств залізничного транспорту. Щодо 6 підприємств інвентаризацію буде  
проведено відповідно до постанови КМУ від 12.11.2014  № 604; 
   - 7 ПрАТ. 
Комісією з утворення ПАТ "УЗ" схвалено звіт Центральної інвентаризаційної комісії. 

14.07.2014 оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг проведення 
незалежної оцінки майна. 
11.08.2014 розкрито конкурсні пропозиції. 
26.12.2014 укладено договір з ТОВ "Делойт і Туш" про надання послуг з оцінки. 

 

 Виконано 1 етап оцінки: методологію оцінки, розроблену ТОВ "Делойт і Туш", погоджено 
Укрзалізницею та направлено до Фонду державного майна України. 
Виконано 2 етап оцінки: 31.07.2015 року отримано рецензії Фонду державного майна на 
звіти про оцінку. 06.08.2015 Комісією з утворення ПАТ «УЗ» підписані передавальні акти та 
складено зведений акт оцінки майна. 

 

Здійснено відбір  
незалежного оцінювача 

Проведена оцінка майна 
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Створено офіс підтримки 
реформ УЗ 

Поетапна реалізація плану 
скорочення  та оптимізації 

надмірних витрат 

Аналіз і модернізація ІТ-
інфраструктури з метою побудови 

адекватного управлінського 
обліку  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ  УКРЗАЛІЗНИЦІ 

  
Ініційована розробка програми розвитку залізничного транспорту та змін до Комплексної 
програми оновлення залізничного рухомого складу. 
Перемовини щодо залучення експертів Світового Банку для перебудови бізнес-процесів УЗ.  
Імплементація Директив ЄС шляхом адаптації Закону України «Про залізничний транспорт» 
до норм ЄС. 
Проведено детальний аналіз тарифної системи вантажних перевезень. 

 Отримано згоду Міністерства економічного розвитку щодо запуску нового тендеру на дизельне 
паливо для Укрзалізниці за принципом формульного ціноутворення. 
Ініційовані зміни в керівному складі окремих підприємств УЗ. 
Оптимізація лінійного персоналу: підготовка адаптаційних програм та компенсаційних пакетів. 

 

Розпочатий ІТ-аудит підприємств Укрзалізниці. 
Проведено перемовини зі світовими ІТ-вендорами для впровадження ERP-системи. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ   
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ТАРИФНА ПОЛІТИКА 
Реалізовано: 
 
У 2014 році введено в дію наказ 
Мінінфраструктури від 11.07.2014 № 306, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.07.2014 
за № 832/25609, яким здійснена індексація 
залізничних вантажних тарифів на 12,5%, що 
склало у середньому 5,2% за рік .  

 
 

 Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 
26.01.2015 № 13 з 31.01.2015 відбулося 
підвищення тарифів на вантажні перевезення в 
межах України на 30%, підвищення тарифів на 
перевезення вугілля з 1 лютого поточного року – 
на 10% та з 1 квітня 2015 року – на 18,2%. 
  

 
 
ТАРИФНА ПОЛІТИКА 
План дій: 
 
Проведення 2 етапу індексації тарифів на перевезення вантажів, що дасть можливість 
направити отримані кошти на підтримання в робочому стані зношеного рухомого складу     
(знос – понад 90 %) та забезпечення безпеки руху. 

 
Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевезення вантажів з 
урахуванням інвестиційної складової.  

 
Ліквідація перехресного субсидування перевезень низьковартісних вантажів за рахунок 
вантажів інших тарифних класів, уніфікація  тарифів за тарифними класами та для 
порожнього пробігу вагонів. 

 
Виведення з державного регулювання вагонної складової тарифів на перевезення 
вантажів залізничним транспортом.  

 
Індексація тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в середньому 
за рік на 15,8%. Станом на 12.08.2015 р. підвищення тарифів не відбулося.  
 
Визначення ефективного механізму фінансування компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд, а саме передбачення для громадян, які найбільше потребують соціального 
захисту, надання адресної грошової допомоги на оплату послуг за проїзд.  

 
Ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.  

 
 

 
 
  

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БОРГУ 
 
12.05.2015 р. Укрзалізницею було оголошено 
про технічний дефолт, розпочато переговори з 
кредиторами та отримано принципову згоду 
стосовно реструктуризації 80% боргових 
зобов’язань. 

 
 
  



В. МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ 
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Завдяки підвищенню ефективності роботи морських портів, чистий 

прибуток за 6 місяців 2015 року збільшився в 3,5 рази, що перевищує 
рівень девальвації національної валюти. Платежі до державного бюджету 
за 6 місяців 2015 зросли у 2,4 рази. 
Міністерством Інфраструктури України проводиться низка реформ по 

дерегуляції процедур в портах і прискоренню оформлення вантажів та 
суден.  
На даний момент впроваджується пілотний проект системи «єдиного 

вікна» E-PORT на базі порту «Октябрьск» за участю американських фахівців. 
Проводиться експеримент щодо зниження тарифів на переробку 

транзитних вантажів на 50% в морських портах. 
Підписано Меморандум про залучення інвестицій в обсязі 100 млн доларів 

США з Sоufflet Group на базі Іллічівського морського порту. 
Підписано меморандум між ArcelorMittal та портом «Октябрьск», а також 

меморандум про розвиток компанією Cargill інфраструктури морського 
порту «Южний». 
Розробляється пілотний проект для залучення приватних інвестицій у 

будівництво логістичного хабу на базі портів «Октябрьск» і «Миколаїв».  
Міністерством Інфраструктури України розроблено та подано на розгляд 

ВРУ проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт». 
 Розпочато реалізацію проекту дпопоглиблювальних робіт на лімітуючих 

перекатах Дніпровського та Дніпродзержинського водосховищ. 

 

Структура переробки вантажів у морських портах за І півріччя 2015 р. 
 у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млн т 

Фінансові результати  підприємств сфер морського та річкового транспорту 
 за І півріччя 2015 р. у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млрд грн  

Сплата платежів до державного бюджету за І півріччя 2015 р.  
 у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млн грн 

20,1 21,6 

24,2 25,6 

23,4 
24,1 

2014 2015

приватні оператори на 
причалах АМПУ 

державні МПТ 

приватні оператори на 
власних причалах 

71,3 
67,7 

+5,4% 

СТАН СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА 
 І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ 

 

Частина доходів і витрат ,  
що чутливі до зміну курсу гривні 

Дохідна 
частина   

Витратна 
частина 

99% 20% Додаткові виплати у бюджет 

Виплати 
дивідендів   

Додаткові 
платежі 

600 млн.грн. 1 млрд.грн. 



 Забезпечення істотного 
покращення умов ведення 

бізнесу в Україні 

Залучення приватних інвестицій 
для розвитку стратегічних об’єктів 

портової інфраструктури 

Проводиться оцінка майна 

  
 На даний момент впроваджується пілотний проект системи «єдиного вікна» E-PORT на базі порту «Октябрьск»  

за участю американських фахівців. Він об’єднає всі служби  в «єдине вікно» для швидкого (до 1 години)  
проходження суднами контрольних процедур. 

 Розроблено проект Методики розрахунку ставок портових зборів, який направлено на погодження до 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади. 

 Розроблено ряд нормативно-правових актів, які з кінця серпня 2015 р. дозволять: 
 залучити додаткові обсяги транзитних вантажів шляхом зниження на 50% ставок портових зборів для суден, що 

перевозять транзитні вантажі; 
 удосконалити та спростити Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід 

суден у море та оформлення виходу суден із морського порту; 
 спростити порядок отримання дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (зокрема, проведення 

експлуатаційних днопоглиблювальних робіт); 
 зменшити фінансові навантаження на судновласників шляхом відтермінування встановлення засобів 

навігаційного обладнання та заміни їх на дешевші аналоги. 
 
 

 Продовжується процедура підготовки проведення концесійного конкурсу на передачу майна ДП «МТП 
«Южний» в концесію. Компанія Deloitte завершила незалежну оцінку майна підприємства. 

 Підписано меморандум про намір «АрселорМiттал Кривий Рiг»  розвивати інфраструктуру в ДП «СМП 
«Октябрьск», а також меморандум про розвиток інфраструктури порту «Южний» з компанією Cargill. 

 Підписано меморандум між ДП «Іллічівський торговий порт» та одним із найбільших зернотрейдерів світового 
ринку зерна, компанією The Soufflet Group, про наміри розвивати портову інфраструктуру. Продовжується 
співпраця з приватними компаніями в Одеському та Миколаївському портах щодо реалізації інвестиційних 
проектів (HPC Ukraina – розвиток Контейнерного термінала в Одеському порту, Noble, Bunge тощо). 

  

 Розроблено проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт», який вже  зареєстровано у Верховній Раді 
(реєстр. №2475а, поданий народними депутатами України Козирем Б.Ю. та Кононенком І.В.). 

 Розпочато реалізацію проекту днопоглиблювальних робіт на лімітуючих перекатах Дніпровського та 
Дніпродзержинського водосховищ 

 
 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 757 затверджено проектну документацію та титул 

будови «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молі  ДП 
«Одеський МТП». 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 749 затверджено проектну документацію та титул 
будови «Причал 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями ДП «Одеський МТП». 
 

Закон України «Про внутрішній 
водний транспорт»  

Розвиток портової та залізничної 
інфраструктури для нарощення 

експорту   

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ 
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Динаміка перевезень вантажів  
за І півріччя 2015 р. у порівнянні з  
відповідним періодом 
 2014 р., млн т 

Фінансові результати  підприємств автотранспортної сфери за І півріччя 2015 р. 
 у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млн грн 

Динаміка перевезень пасажирів  
за І півріччя 2015 р. у порівнянні з  
відповідним періодом 
 2014 р., млн осіб 

СТАН СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ 

Сплата платежів до державного бюджету за  І півріччя 2015 р.  
 у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млн грн. 

1490,7 

1171,7 

2014 2015

75,7 

103,2 
87,6 

1,4 

2,9 
3,4 

2,4 
4,4 

2,5 

Факт І півріччя 2014 Факт І півріччя 2015 План І півріччя 2015 

капітальні 
інвестиції 

доходи 

прибуток 
19,3 

21,5 

20,3 

Факт І півріччя 
2014 

Факт І півріччя 
2015 

План І півріччя 
2015 

+11,4% 

+36,3% 

Приріст 

доходів 

-28,3% -21,4% 

 Розпочато процес децентралізації – передачі доріг місцевого значення до сфери 
управління облдержадміністрацій. 

 Приріст доходів підприємств автотранспортної галузі  склав 36,6%, а чистий  прибуток 
зріс в 1,8 рази завдяки підвищенню ефективності управління підприємствами. 

 Впроваджено наступні механізми захисту доріг від перенавантаження: 
• заборона перевезення вантажів загальною вагою більше 40 тонн; 
• запровадження відповідальності перевізника та відправника вантажів, що 

порушують чинні вагові норми. 
 Розроблений та запроваджується план реформи дорожнього сектору: 

• напрацьовано та подано необхідні законопроекти з його реалізації; 
• прийнято постанову КМУ про ліквідацію ПАТ «ДАК Дороги України»; 
• впроваджується незалежний контроль якості виконання дорожніх робіт – 

реалізовано пілотний проект з австрійською компанією, погоджено 
проведення тендеру за кошти Світового Банку та запровадження такого 
контролю з 2016 року на всій території України; 

• ініційовано пілотні проекти за участю Одеської, Львівської та Миколаївської 
ОДА із залучення альтернативних джерел фінансування дорожніх робіт та 
розбудови комплексів для контролю ваги вантажівок. 

 



 Децентралізація (передача 
доріг місцевого значення до 

сфери управління 
облдержадміністрацій) 

Розмежування функцій замовника 
та виконавця будівництва 

Здійснено вибір незалежного 
оцінювача 

Проводиться оцінка майна 

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ДОРІГ ТА АВТОТРАНСПОРТУ 

Залучення приватних інвестицій 
для будівництва  

автомобільних доріг 
 

 Мінінфраструктури розроблено проект Закону України 0954 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування системи державного управління автомобільних доріг загального 
користування». Законопроект відправлений на повторне друге читання на осінню сесію ВР. 

 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 432-р «Деякі питання реформування системи 
управління автомобільними дорогами загального користування» внесено відповідні зміни до Концепції 
реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, якими 
передбачена  реорганізація  ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” шляхом  передачі частини їх майна, прав 
та обов’язків до сфери управління місцевих органів виконавчої влади. Прийнято відповідну постанову КМУ про 
ліквідацію ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України». 

 Мінінфраструктури спільно з Укравтодором у травні 2015 р. оголошено концесійний конкурс на будівництво та 
експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець протяжністю 84,4 км. 

 Перший етап кваліфікації завершено, надійшло 2 заявки, здійснюється аналіз. 
 Оголошення результатів першого етапу заплановане на початок серпня. 

 Реалізація програм 

співробітництва з МВФ, Світовим 
банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими 
міжнародними фінансовими 

організаціями 

 У 2015 році вдвічі у порівнянні з 2014 роком збільшено обсяги робіт в рамках співпраці за спільними з МФО 
проектами, зокрема продовжується реалізація Четвертого спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту «Покращення 
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Київ», другого спільного з МБРР 
проекту покращення автодоріг та безпеки руху. Разом з тим, Міністерством інфраструктури спільно з 
Укравтодором та Світовим банком проводиться відповідна робота для впровадження нового проекту «Третій 
проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху». Загальна вартість проекту - 800 млн доларів США 
(кошти МБРР).  

 Мінінфраструктури листом від 28.05.2015 № 2652/25/14-15 звернулося до Світового банку із проханням щодо 
реструктуризації  Третього проекту, а саме, запропоновано частину коштів проекту спрямувати на продовження 
реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці від міста Полтава до Харкова, а 
другу частину (близько 400 млн доларів США) кредитних коштів – на покращення мережі автомобільних доріг 
України. 
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Фінансові результати підприємств сфери цивільної авіації,  
що підпорядковані МІУ,  за І півріччя 2015 р. у порівнянні  
з відповідним періодом  2014 р., млн грн 

СТАН СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 
РОКУ 
 

Підписано договір про «відкрите небо» з США, та проводиться робота над 
підписанням договору про «відкрите небо» з ЄС.  
Запроваджено режим «відкритого неба» в аеропортах «Львів» та «Одеса».  
Затверджено новий порядок надання та анулювання прав на експлуатацію 

повітряних ліній. Серед інших отримала призначення на внутрішні та 
міжнародні повітряні лінії авіакомпанія AtlasJet. 
Доходи підприємств галузі цивільної авіації, що підпорядковані МІУ, за І 

півріччя  2015 р. зросли на 30% і склали 1 мільярд 813 млн грн. 
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 
року. 
Переглянуто ставки аеропортових зборів для міжнародного аеропорту  
    м. Дніпропетровськ. 
Ефективне управління ДП «МА Бориспіль» сприяло приросту доходів 

державного підприємства за І півріччя 2015 року на 80,3% порівняно з 
аналогічним періодом 2014 року. Окрім того, за І півріччя 2015 р. 
підприємство отримало 214,5 млн грн чистого прибутку порівняно зі 
збитком в обсязі 116,3 млн грн за аналогічний період 2014 р. 
На даний момент МІУ вивчає можливості щодо розвитку державно-

приватного партнерства. 
 

 
 

Сплата платежів до державного бюджету за  І півріччя 2015 р.  
 у порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млн грн 

2832,2 
3535,4 

3025,7 

273 

22,7 

86,7 

249,3 403,9 
46,8 

Факт І півріччя 2014 Факт І півріччя 2015 План І півріччя 2015 

капітальні 
інвестиції 

доходи 

прибуток 

Фінансові результати ДП МА «Бориспіль» за І півріччя 2015 р. у порівнянні  
з відповідним періодом  2014 р., млн грн 

867,2 

1563,6 
1315,7 

-116,3 

214,5 
-74,5 

Факт І півріччя 
2014 

Факт І півріччя 
2015 

План І півріччя 
2015 

доходи 

прибуток 

+80,3% 

+24,8% 

142,1 157,7 

План І півріччя 2015 Факт І півріччя 2015 

+11% 



Здійснено вибір незалежного 
оцінювача 

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ В АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 5 червня опубліковано наказ Державної авіаційної служби України № 686 від 24.10.2014 «Про затвердження 
Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» зі змінами від 
22.05.2015 року, що вводить у  дію новий порядок надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній. 
Державна авіаційна служба України доопрацювала правила та відклала на рік введення в дію норм, що викликали 
найбільший резонанс серед авіакомпаній. Передусім, це норма щодо структури власності перевізника (вимога 
переважного володіння або контролю більш ніж 50% статутного капіталу авіакомпанії державою Україна та/або 
українськими громадянами) та вимога виконувати внутрішні рейси протягом 12 місяців до подання заявки на нові 
міжнародні напрямки. 

Призначення перевізників на 
повітряні маршрути на підставі 

прозорих конкурсних умов 
(Наказ) 

 Режим «відкритого неба» 

 З квітня 2015 року на базі державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» 
та з липня – на базі Міжнародного аеропорту «Одеса» запроваджено режим «відкритого неба». 

 
 У липні 2015 року підписано договір « про відкрите небо» зі Сполученими Штатами Америки, що сприятиме 

розвитку авіасполучення між державами та поглиблюватиме економічне співробітництво. 

15 
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                                                     Е. БЕЗПЕКА В ГАЛУЗЯХ 

 Проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо приведення 
їх у відповідність із законодавством ЄС у сфері 
перевезення небезпечних вантажів» 
 

 Проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо страхування 
відповідальності перевізника за шкоду 
заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та 
третіх осіб» 
 

 Проект постанови КМУ «Про внесення змін 
до Технічного Регламенту Безпеки Рухомого 
Складу Залізничного Транспорту» 

 
 

1 526

754

І півріччя 2014 І півріччя 2015

Кількість аварійних подій у галузях 

Кількість загиблих і травмованих 
 в аварійних подіях людей 

40 39

471

272

І півріччя 2014 І півріччя 2015

Загиблі Травмовані

1 РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 2 РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

-50% 
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Структура доходів за 7 місяців 2015 р. у порівнянні  
з відповідним періодом  2014 р., млн грн  

Структура обсягів наданих послуг за 7 місяців  2015 р. у 
порівнянні з відповідним періодом 2014 р., млн од. 

 
 
СТАН СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА 7 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ 
 
В рамках реформи сфери поштового зв’язку проводиться корпоратизація 

ДП «Укрпошта». 
 

Проведення аудиту та незалежної оцінки майна ДП «Укрпошта». 
 

Покращення якості сервісного обслуговування та впровадження нових 
послуг, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності ДП «Укрпошта». 
 

 Загальна сума доходів підприємства за 7 місяців 2015 року складає 
2482,4 млн грн, що на 8% більше проти плану та на 9,8 % більше у  

    порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
 
 Прибуток за 7 місяців 2015 року складає 17,1 млн грн, що на 37,2% 

більше порівняно з планом. 
 
За 7 місяців 2015 року зростання доходів до аналогічного періоду 

минулого року спостерігається за послугами: 
• пересилання письмової кореспонденції; 
• пересилання  посилок – доходи зросли на 26,4% за рахунок збільшення 

кількості міжнародних посилок;  
• платежі – доходи зросли на 18,2% за рахунок збільшення середньої суми 

платежу; 
• дохід від інших послуг зріс на 50,2% - в основному, за рахунок доходів від 

купівлі-продажу іноземної валюти та курсових різниць. 

+9,8% 

-20,9% 

50,9 43,6 

143,1 
107,3 

9,6 
8,6 

9,2 
5,9 

111,4 
107,5 

403,4 

302,4 

7 місяців 2014 7 місяців 2015 

Пенсія 

Письмова 
кореспонденція 
Посилки 

Перекази 

Платежі 

Періодичні 
видання 

575,3 

727,6 

406,3 423,4 

121,3 153,3 
130 105,6 

165,6 195,7 
156,9 119,6 

749,4 688 

530,4 
796,8 

7 місяців 2014 7 місяців 2015 

Інші 

Пенсія 

Періодичні видання 

Платежі 

Перекази 

Посилки 
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У червні 2015 року розпочато впровадження 
нової послуги «Прискорена пошта», завдяки якій 
українці можуть відправляти пошту у найкоротші 
строки, а Укрпошта – конкурувати на ринку 
експрес-доставки. 

З червня 2015 року Укрпошта запустила прискорену доставку 
посилок з товарами електронної комерції (до 2 кг), придбаними на 
китайських торгових майданчиках AliExpress, Amazon, DHgate, 
LightInTheBox та китайському підрозділі eBay, за 7 днів з моменту 
замовлення.  

З липня 2015 року з метою спрощення процедур 
отримання пошти у відділеннях Укрпошта розпочала 
вручення реєстрованих поштових відправлень за 
посвідченням водія. 

З 1 липня 2015 року Укрпошта відкрила двосторонній обмін 
міжнародними електронними переказами Єврожиро з поштою 
Болгарії. Для споживачів з України та Болгарії це означає 
скорочення термінів пересилання грошових переказів до 2 годин 
(залежно від режиму роботи відділень поштового зв’язку та рівня 
їх автоматизації) на відміну від 2-х тижнів, як це було раніше.  

Спільно з ПАТ «Фідобанк» Укрпошта з липня цього року 
пропонує споживачам здійснювати миттєві перекази з 
картки на картку через офіційний сайт підприємства. 
Здійснити миттєвий он-лайн переказ можуть 
користувачі платіжних карток Visa або MasterCard, 
випущених будь-яким банком України. Послуга працює 
цілодобово, в режимі 24/7. 

За рахунок оптимізації логістичних процесів з 1 липня Укрпошта 
скоротила строки доставки пошти та періодичних видань між 
деякими регіонами країнами в середньому на 1 добу.  

Створення конкурентоспроможної компанії, здатної завчасно реагувати на ринкові зміни 
та надавати якісні послуги споживачам 
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Авіаційний транспорт 

 
 
 
 
 
 
 

 

Запроваджено 
конкурсну 

систему 
відбору на 

керівні посади 

Змінено 
80% 

керівного 
кадрового 

складу 

67% заступників 
керівників 

департаментів 
віком до 35 років 

з фаховою 
освітою 

Корпоратизація  
Укрзалізниці та 

Укрпошти 
забезпечить нову 

систему управління  
за допомогою 
керуючих рад 

План 
скорочення 

кадрів на 
30%-50% 

ЕФЕКТИВНЕ  
УПРАВЛІННЯ 
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Впровадження 
електронного 

документообігу 

 

Впровадження 
сучасного 
рішення 

електронної 
пошти, що 

охоплює 100% 
працівників 
Міністерства 

Впровадження 
нового веб-
порталу, що 

дозволяє 
інтеграцію з 

іншими системами 
Міністерства 

 

Впровадження 
планування 

ресурсів 
підприємства 

(ERP) 

Впровадження 
системи аналізу 

діяльності 
підприємств,  

підпорядкованих 
Міністерству 

Проведено аудит 
ІТ-інфраструктури 

Міністерства 

Побудовано  
Wi-Fi мережу  у 

МІУ 

Введено в роботу пілотну 
версію сучасного 

 веб-порталу  

Запроваджено систему 
електронних державних 
закупівель Prozorro  

Відкриття та публікація 
всіх типів відкритих 
даних на Єдиному 
національному порталі 
відкритих  
даних data.gov.ua 

Затверджена модель 
бізнес-процесів, 
розгорнуті сервери, 
ведуться роботи з 
конфігурації системи 

Розробляється інтерактивна карта 
автомобільних доріг України 

ЄДИНИЙ СИТУАЦІЙНИЙ 
 ЦЕНТР 
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 Динаміка економії коштів ДП МІУ у системі 
Prozorro, млн грн 

Динаміка кількості ДП МІУ та тендерів, проведених у 
системі Prozorro, од. 

 
 За перші 4 місяці підключення МІУ до системи Prozorro загальна економія коштів на закупівлях склала 9 млн грн. 
 Протягом короткого періоду часу МІУ забезпечило проходження через систему Prozorro 1006 тендерів щомісяця, і цей 
показник буде зростати.  
  У серпні очікувана економія на закупівлях складе 15 млн грн.  
Допорогові закупівлі державних підприємств, підпорядкованих МІУ, складають 200 млн грн на місяць, наша мета – 
забезпечити економію як мінімум близько 300 млн грн на рік. 

 

 
 

0,8 
7 

20,8 
41,8 

110 

0,12 1,2 

2,8 

4,6 

15 

Квітень Травень Червень Липень Серпень* 

Сума 
економії 

У березні 2015 року МІУ підтримало ініціативу зі здійснення електронних закупівель через майданчик PROZORRO і 
забезпечило участь підпорядкованих МІУ державних підприємств. 

Джерело: Міністерство Інфраструктури України 
* -  план 
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OPEN DATA 
 У відповідності до закону щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних, Мінінфраструктури у тестовому 
режимі запустило новий web-сайт http://new.mtu.gov.ua, де в публічному доступі знаходиться фінансова інформація щодо 
підприємств, підпорядкованих Мінінфраструктури. На сайті виконується правило 2х кліків. 
 На сайті створена окрема сторінка для інвесторів – Investment data – з інформацією про проекти, законодавство тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Програма COST – покращення іміджу державних організацій 
 
 Світовим банком ініційовано приєднання України до міжнародної програми CoST – Ініціативи з прозорості в будівельній 
галузі. 
Укравтодор офіційно приєднався до міжнародної програми CoST; також створено спільну робочу групу Укравтодору, МІУ 
та Світового Банку; у процесі розробки – посібник для проведення контролю будівельних контрактів та закупівель. 
Впровадження програми COST в Україні передбачає низку заходів для підвищення прозорості у будівельній галузі 
України, а саме: розкриття інформації щодо запланованих проектів, процедур міжнародних торгів та інших державних 
закупівель, повний супровід проектів і відкритість інформації про весь цикл проекту. Пілотними майданчиками для 
впровадження програми CoST в Україні будуть два спільні проекти із МБРР: «Проект покращення автомобільних доріг та 
безпеки руху» та «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху».  

http://new.mtu.gov.ua/
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Впровадження електронних систем  забезпечить оптимізацію  в сфері 
державного управління та контролю якості надаваних послуг 

Етапи впровадження та інтеграція з системами  

 Розробка та затвердження моделі бізнес-процесів 

 Впровадження системи «E-PORT» в порту 

 Інтеграція з сайтом Міністерства інфраструктури України 

та створення нового е-сервісу «E-PORT» 

 Інтеграція до Cитуаційного центру Міністерства 

Інфраструктури України 

 

E-PORT  
ДП «СМП «ОКТЯБРЬСК» 

E-UZ  
ДП «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

 

 

 Перевезення пасажирів 

 Перевезення вантажів 

 Технологічна підтримка користувачів та клієнтів, 

інформаційний супровід 

 
 Інтеграція до Cитуаційного центру Міністерства 

інфраструктури України 

 Публічний доступ до статистики та аналітики 

 Публічний доступ до єдиного геоінформаційного 

порталу 

 

 

Забезпечення одноразового внесення даних  

Суднові агенти: 

 Загальна декларація 

 Декларація про вантаж 

 Декларація про суднові припаси 

 Декларація про особисті речі екіпажу судна 

 Маніфест небезпечних вантажів 

 Документ, приписуваний Всесвітньою Поштовою Конвенцією 

 Морська санітарна декларація 

Експедитори: накладні 

 

Управління даними в системі ERP  

 Управління електронним документообігом 

 Облік запасів в порту 

 Контрактно-договірний облік 

 Управління логістикою поставок 

 Облік розрахунків 

 Управління забезпеченням порту 

 Управління основними засобами 

 Фінансове планування та бюджетування 

 Бухгалтерський та податковий облік 

 

 

 Впровадження системи ERP 

 Налагодження системи подачі скарг та звернень 

 Аналіз обробки скарг 

 Контроль обробки скарг 

 Додаткові сервіси 

 

 

 

 

Інформаційне забезпечення  

Інтеграція з іншими службами та системами  

Створення єдиного контакт-центру 

Укрзалізниці за напрямками діяльності 
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E-POST 
УДППЗ «УКРПОШТА» 

Створення Єдиного Контакт-Центру  

 Приймання звернень 

 Обробка звернень та вирішення питань 

 Контроль якості роботи зі зверненнями 

 Оновлення бази знань 

Створення універсального робочого місця 

працівника. 

Інтеграція Єдиного Контакт-Центру з  зовнішніми 

сервісами та системами 

 

 Інтеграція з системою документообігу 

 Інтеграція з корпоративним порталом 

 Інтеграція з соціальними мережами 

 Інтеграція з інтернет-магазинами 

Створення сервісу електронних послуг 

 Інтернет-замовлення товарів та послуг 

 

Створення сервісу надання адміністративних 

послуг: 

 Електронний портал адмінпослуг 

 

Створення сервісу надання фінансових послуг 

 Грошові перекази 

 Виплата пенсійного забезпечення 

 Оплата комунальних послуг 

 

Впровадження електронних систем  забезпечить оптимізацію  в сфері 
державного управління та контролю якості надаваних послуг 

E-ROAD  
ДААДУ «Укравтодор» 

Створення єдиної геоінформаційної системи  

 

 Організація функціонування єдиної геоінформаційної 

системи контролю і аналізу будівництва 

 Об'єднання всіх баз даних та систем в єдину 

геоінформаційну систему дорожньої галузі 

 Оптимізація функцій окремих державних підприємств,, 

які дублюють свої функції в частині збору, накопичення 

та аналізу інформації про стан дорожньої мережі 

Систематизація та збір даних  

 
 Систематичний та повний збір даних від громадськості 

та аналітичних систем 

 Створення просторових координат усіх об'єктів мережі 

доріг, що забезпечить єдиний простір для розміщення 

інформації 

 Налагодження доступу до серверів баз даних усіх 

зацікавлених користувачів 

 Забезпечення якісного і безпечного руху 

автомобільними дорогами загального користування 

Запровадження механізму незалежного контролю 

 

 Громадський контроль якості робіт –  створення Контакт-

центру Укравтодору 

 Технічний контроль залучених ресурсів –  використання 

GPS-систем моніторингу і аналітики 

 Технічний контроль якості робіт –  використання систем 

контролю дорожнього покриття 

 Ваговий та відео контроль –  використання систем 

вагового контролю і відеофіксації 

 



Робоча група з розвитку і 
впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій та 

електронного врядування 

Забезпечення доступу до 
публічної інформації МІУ  

РОЗВИТОК І ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗИСНИХ ІКТ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРИНЦИПІВ E-GOVERNMENT В МІУ 

  
 Прийнято наказ Міністерства інфраструктури України від 26.03.2015 № 108 «Про створення робочої групи з розвитку і впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування в Міністерстві інфраструктури України» з метою впровадження 
комплексу сучасних компонентів електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» в Міністерстві інфраструктури України, які 
забезпечать автоматизацію основних бізнес-процесів та впровадження електронного документообігу у відомстві, що сприятиме 
стандартизації та прозорості його діяльності та скороченню експлуатаційних витрат. 

 
Прийнято наказ Міністерства інфраструктури України від 09.07.2015 № 258 «Щодо реалізації заходів, спрямованих на забезпечення 
доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» з метою: 
 Проведення інвентаризації публічної інформації у формі відкритих даних, наявної у Мінінфраструктури України, центральних органах 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, 
Укрзалізниці, Держспецтрансслужби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління 
Мінінфраструктури України; 
 Забезпечення невідкладного оприлюднення інформації у формі відкритих даних на новому офіційному веб-сайті Мінінфраструктури 
України http://new.mtu.gov.ua та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (http://data.gov.ua/); 
 Створення міжвідомчої Робочої групи з питань опрацювання набору відкритих даних, до складу якої запрошено представників 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного агентства з питань 
електронного урядування України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби, УДППЗ «Укрпошта», підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури України, структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури 
України. 

 
З метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та 
інформації, що становить суспільний інтерес, запропоновано доповнити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» вимогою щодо обов’язку надання міністерствам 
розпорядниками інформації, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів 
реєстрів (переліків) наборів даних, які розміщуватимуться у розділі «Відкриті дані» на офіційних веб-сайтах відповідних міністерств 
шляхом відображення на веб-сторінці та шляхом розміщення гіперпосилання на набір даних на офіційному веб-сайті розпорядника 
інформації у розділі «Відкриті дані» та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (http://data.gov.ua/). 

 
 
 

 27 січня Міністр інфраструктури підписав окреме доручення центральним органам виконавчої влади та державним компаніям, що 
входять до сфери управління Міністерства інфраструктури, в тому числі "Укрзалізниці", аеропортам, Адміністрації морських портів 
України (АМПУ), "Украероруху", "Укрпошті", “Укзалізничпостачу”, проводити всі тендерні закупівлі з онлайн-трансляцією процедури 
обрання переможця, а також здійснювати допорогові закупівлі у системі ProZorro. 

 
 

Використання системи 
електронних державних 

закупівель ProZorro 

Міністерство Інфраструктури України стало модельним відомством 
 для впровадження електронного документообігу та ініціативи E-Government 

 

Відкриття доступу до інформації, 
що знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, що 
становить суспільний інтерес 
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  Структура освоєння капітальних 
інвестицій МФО реципієнтами 
протягом 7 місяців 2015 року 

 

   Динаміка освоєння капітальних інвестицій протягом 7 місяців 2015 р. та 
аналогічний період 2014 р., млн доларів США  

 

75% 

25% 

Укравтодор Укрзалізниця 

Структура джерел фінансування проектів 
за МФО протягом 7 місяців 2015 року 

 

Завершено в липні поточного року 

Проект покращення автомобільних доріг та безпеки 
руху (МБРР), 1 проект 

400 млн доларів США 

Проекти на стадії реалізації з МФО 

«Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів 
на залізницях України» (ЄБРР) та Проект «Бескидський 
залізничний тунель (Будівництво Бескидського 
тунелю)» (ЄІБ) 

55 млн євро (ЄІБ) 
120 млн доларів США 

(ЄБРР) 
 

“Покращення транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільних доріг на підходах до м. Києва» (ЄБРР, 
ЄІБ) 

450 млн євро (ЄІБ) 
450 млн євро (ЄБРР) 

«Оновлення рухомого складу на залізницях України» 
(ЄІБ) 

125 млн доларів США 

Другий проект покращення автомобільних доріг та 
безпеки руху (МБРР) 

450 млн доларів США 

Перспективи співробітництва з МФО 
 

Оновлення рухомого складу та відновлення 
інфраструктури на сході України (KfW) 
 

50 млн євро 
 

«Електрифікація залізничного напрямку Долинська–
Миколаїв–Колосівка» (ЄІБ та ЄБРР) 

380 млн євро 

«Модернізація аеронавігаційної системи України» (ЄІБ та 
ЄБРР) 

41.18 млн євро (ЄІБ) 
41.18 млн євро (ЄБРР) 

Проект з розвитку міського електричного транспорту 
(оновлення міського електричного транспорту) (ЄІБ) 

500 млн євро 

Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки 
руху (МБРР)* Рада директорів 

800 млн доларів 
США 

1734 

На стадії реалізації Перспективи 
співробітництва 

42% 

27% 

32% 

МБРР ЄБРР ЄІБ 

1757 
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ТРАНСПОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНСЬКЕ 

 

Автомобільний транспорт Залізничний транспорт Безпека на транспорті 

 Проект ЗУ «Про залізничний транспорт»                                          
включає норми 9 актів законодавства ЄС (6  
Регламентів  та 3 Директиви): 

 новий підхід до організації перевезень пасажирів 
у соціальному сегменті;   

 доступність інфраструктури залізничного 
транспорту для користувачів різних форм 
власності; 

 формування сучасних ринкових відносин та 
підвищення його конкурентоспроможності; 

 розширення можливостей підприємницької 
діяльності; 

 запровадження вільного тарифоутворення в 
нерегульованій державою сфері створення 
системи безпеки у відповідності до норм ЄС. 

 
 В рамках контактної групи Європейського 

залізничного агентства ERA ведеться робота щодо  
врахування інтересів транспортного «простору 
1520 мм» при розробці та перегляді технічних 
стандартів ЄС з інтероперабельності. 

 Для імплементації Директиви щодо 
перевезення небезпечних вантажів 
внутрішніми шляхами  розроблено проекти: 

 ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо приведення їх у 
відповідність із законодавством ЄС у сфері 
перевезення небезпечних вантажів»; 

 2 накази МІУ; 
 1 постанова КМУ.     
                                             
  Затверджені зміни до Правил безпеки та 

порядку ліквідації аварійних ситуацій з 
небезпечними вантажами при перевезенні їх 
залізничним транспортом, Правил 
перевезення наливних вантажів, Правил 
перевезення небезпечних вантажів. 

 
  Для імплементації  Директиви про безпеку 

залізниць у Співтоваристві розроблено 
проект постанови КМУ «Про затвердження 
Технічного регламенту з безпеки рухомого 
складу залізничного транспорту». 

 Проект ЗУ «Про приведення законодавства 
України у сфері автотранспорту у відповідність 
з актами ЄС» включає норми 14 актів 
законодавства ЄС (7  Регламентів, 7 
Директив): 

 допуск до ринку перевезень;  
 організація громадських перевезень, 

соціальний захист; 
 робочий час та час відпочинку водіїв, 

застосування тахографів; 
 підтримання рівня професійної компетентності 

водіїв; 
 застосування обмежувачів швидкості; 
 безпечність конструкції та технічного стану 

транспортних засобів. 
 
 Проекти ЗУ про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України та до деяких законодавчих 
актів України щодо впровадження плати за 
проїзд транспортних засобів для компенсації 
шкоди, завданої автомобільним дорогам 
загального користування 
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ТРАНСПОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНСЬКЕ 

 

Авіаційний транспорт Морський та річковий транспорт Поштовий зв’язок 

 Розроблено проект Дорожньої карти з наближення 
законодавства України до права ЄС (19 Директив та 
Регламентів ЄС) - створення умов для необмеженого 
доступу до міжнародних морських ринків. 

 Проект ЗУ «Про внутрішній водний транспорт                              
(3 Директиви ЄС) - відкриття внутрішніх водних шляхів 
України для заходу суден під прапорами іноземних країн. 

 Підготовлено до ратифікації Конвенцію МОП 2006 року про 
працю в морському судноплавстві   (5 Директив ЄС) - 
забезпечення прав українських моряків за кордоном. 

 Затверджено Положення про порядок видачі посвідчення 
судноводія торговельного судна, яке допущено до 
плавання  на судноплавних ВВШ: (Директива  ЄС про 
гармонізацію умов отримання національних свідоцтв) – 
затвердження бланку посвідчення судноводія для плавання 
Європейськими внутрішніми шляхами в тримовному 
форматі. 

 Прийнято постанову «Про посвідчення особи моряка» 
(запроваджуються зразки бланків посвідчення особи 
моряка з безконтактним електронним носієм) - 
виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму. 

 Розпочала роботу Робоча група з питань підготовки  
пропозицій щодо створення на основі ІСПС системи 
морського руху та її подальшої інтеграції до SafeSeaNet. 

 Реалізуються спільні проекти з EMSA та AnNa MSW 
(Морське Єдине вікно). 

 Фіналізовано проект Дорожньої карти з 
наближення законодавства України до права 
ЄС – встановлення спільних правил розвитку 
внутрішнього ринку поштових послуг 
Співтовариства та  вдосконалення  якості  
послуг, встановлення стандартів якості, 
перегляд умов та гарантування доступу до 
поштової мережі, відкрита конкуренція. 

 Підготовлено до підписання:  Угоду між 
Україною та ЄС про Спільний авіаційний 
простір та додатки до Угоди:                                          

 домовленості між МІУ та ЄК щодо збіжності 
систем сертифікації; 

 робочі домовленості між ДАСУ та EASA про 
співробітництво в сфері безпеки цивільної 
авіації. 

 
 Підписано Робочу домовленість між ДАСУ та 

EASA щодо участі у програмі ЄС SAFA та збір і 
обмін інформацією з безпеки польотів 
повітряних суден. 
 

 Прийнято постанову Уряду «Про 
затвердження зразка бланка, технічного 
опису та порядку оформлення, видачі, 
обміну, пересилання, вилучення, повернення 
державі, знищення посвідчення члена 
екіпажу  (запроваджуються зразки бланків 
посвідчення члена екіпажу з безконтактним 
електронним носієм ) - виконання Плану дій з 
лібералізації ЄС візового режиму. 
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V. КЛЮЧОВІ ПЛАНИ МІУ НА 2015-16 РР.  

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

 

 Завершення процесу децентралізації дорожнього 

господарства.  

 Розділення функцій замовника, виконавця і 

контролера дорожніх робіт.  

 Запровадження довгострокової стратегії побудови 

автомобільних доріг.  

 Залучення приватних інвестицій у будівництво доріг 

через концесії. 

 Забезпечення прозорості процедур тендерних 

закупівель.  

 Впровадження технології будівництва бетонних доріг. 

 Підвищення рівня безпеки. 
 

 

 Завершення корпоратизації Укрзалізниці до кінця 2015 р. 

 Оновлення основних фондів за рахунок залучення приватних 

інвестицій через ДПП та залучення фінансування від МФО. 

 Реструктуризація боргових зобов'язань. 

 Забезпечення прозорості тендерних процедур. 
 

МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ 

 Впровадження дерегуляції процедур проходження контролю у 

морських портах. 

 Приватизація 13 державних стивідорних компаній  та залучення  

приватних інвестицій у порти. 

 Забезпечення ринкової системи тарифоутворення. 

 Покращення ефективності функціонування морських портів та 

річкових терміналів України. 
 

 

 
 Забезпечення умов для виходу нових 

авіаперевізників на ринок України. 

 Залучення приватних інвестицій у розвиток 

інфраструктури аеропортів. 

 Розробка та впровадження стратегії розвитку для 

підвищення ефективності роботи державних 

стратегічних аеропортів. 
 
 

АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК 

 

 Завершення процесу корпоратизації ДП “Укрпошта”. 

 Розробка і реалізація маркетингового плану з повернення 

підприємством лідерських позицій на ринку. 

 Забезпечення ринкового підходу до тарифоутворення. 

 Залучення приватних інвестицій в оновлення матеріально-технічної 

бази підприємства. 
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 ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!    
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