
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ  
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС: 
 
 

ТРАНСПОРТ 
ПОШТА 



 Розпорядження КабМіну № 847,  

 44 Плани імплементації законодавства ЄС 

 Міністерський план дій на ІІ половину 2016 року 

ПРОЕКТИ 

ЗАКОНІВ 

ПІДЗАКОННІ 

АКТИ 

 Про автомобільний транспорт (2 законопроекти) 

 Про залізничний транспорт  

 Про внутрішній водний транспорт  

 Про перевезення небезпечних вантажів 

Прийнято:  

 3 ПОСТАНОВИ УРЯДУ (зміни до Правил дорожнього руху, Технічний регламент з безпеки 

рухомого складу залізничного транспорту, Зміни до порядку призначення, відмови у призначенні 

та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження КТЗ) 

 4 НАКАЗИ МІУ (порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, 

затвердження складу комісії щодо схвалення оцінок охорони та планів охорони портів та 

портових засобів, зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти 

залізничним транспортом,зміни до Порядку оформлення приходу суден у морський порт) 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ: 



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
12 ДИРЕКТИВ ТА РЕГЛАМЕНТІВ, період впровадження 1-5 років 

 Підготовлено 2 законопроекти про приведення 

законодавства України у сфері автомобільного 

транспорту у відповідність з актами ЄС  

 

 Схвалено та розпочато імплементацію Хартії 

якості міжнародних автомобільних вантажних 

перевезень у системі багатосторонньої квоти  

ЄКМТ 

 

 4.10.2016 року підписано Меморандум про 

наміри інтегрувати Хартію якості в Україні у 

частині професіональної компетентності 

 Прийняти розроблені законопроекти 

 

 Після прийняття базових законів необхідно 

розпочати роботу над розробкою підзаконних 

актів (понад 150 актів законодавства) 

 

 Активізувати діалог з ЄС щодо лібералізації 

автомобільних перевезень між Україною та 

державами-членами 

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ 

ДО КІНЦЯ 2016 РОКУ: 

ВЖЕ 

ЗРОБЛЕНО: 



АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

 Здійснюється поступова лібералізація аві-

аційних послуг між Україною та державами-

членами ЄС 

 

 Утворено Робочу групу з питань підготовки до 

підписання та імплементації  Угоди про спільний 

авіаційний простір 

 

 На початку 2016 року підписано Робочу 

домовленість між Державіаслужбою та EASA про 

співробітництво в сфері безпеки цивільної авіації 

 Затвердити план заходів з підготовки до 

запровадження спільного авіаційного простору 

України з Європейським Союзом 

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ 

ДО КІНЦЯ 2016 РОКУ: 

ВЖЕ 

ЗРОБЛЕНО: 



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
12 ДИРЕКТИВ ТА РЕГЛАМЕНТІВ, період впровадження 8 років 

 Доопрацьовується новий проект Закону України 

про залізничний транспорт 

 

 У IV кварталі  2015 року утворено ПАТ 

“Українські залізниці“  

 

 Усунення технічних бар'єрів та гармонізація 

1435 мм і 1520/1524 мм колійних систем, в рамках 

Організації співробітництва залізниць (OSJD) і 

Європейського залізничного агентство (ERA) 

 Прийняти проект Закону України про 

залізничний транспорт 

 

 Утворити Державну службу в сфері 

залізничного транспорту 

 

 Розробити план імплементації директиви 

Директиви ЄС 2007/59/ЄС від 23 жовтня 2007 р. 

про сертифікацію машиністів локомотивів та 

поїздів та Регламенту ЄС 913/2010 від 22 вересня 

2010 р. стосовно Європейської залізничної мережі 

для конкурентоздатності вантажних перевезень 

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ 

ДО КІНЦЯ 2016 РОКУ: 

ВЖЕ 

ЗРОБЛЕНО: 



МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 
20 ДИРЕКТИВ ТА РЕГЛАМЕНТІВ, період імплементації 3-6 років 

 Розроблено постанову Уряду 

“Про утворення Державної 

служби морського і річкового 

транспорту України“   

 

 Здійснюється підготовки до 

обов'язкового аудиту IMO, 

запланованого на 2018 рік 

 Ратифікувати конвенції МОП 2006 року про працю в морському 

судноплавстві та про про контроль над шкідливими протиобростаючими 

системами на суднах 

 

 Затвердити Дорожню карту з наближення українського законодавства 

до законодавства ЄС у сфері міжнародного морського транспорту 

 

 Продовжити роботу щодо створення системи руху морських суден  

України європейського зразка та її подальшої інтеграції до SafeSeaNet 

 

 Проведення аналізу діяльності Регістру судноплавства України на 

відповідність положенням  Регламенту 391/2009 та Директиви 2009/15 

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ 

ДО КІНЦЯ 2016 РОКУ: 

ВЖЕ 

ЗРОБЛЕНО: 



 Розроблено проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт»  

 

 Відповідно до положень Директиви 2005/44/ЕС «Про гармонізовану Річкову 

інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах спільноти»: 

 

- створено і введено експлуатацію річкові інформаційні системи (РІС) на внутрішніх 

водних шляхах із зонами дії на українських ділянках річок Дунай і Дніпро  

- затверджене Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних 

шляхах України  

 

 Відповідно до вимог Директиви 96/50/ЄС наказом Мінінфраструктри затверджено 

Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке 

допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами 

 Прийняти Закон України “Про 

внутрішній водний транспорт“ 

 

 Прискорити процес 

включення ВВШ України до 

регіональної карти TEN-T 

 

 Залучити донорську допомогу 

для розвитку судноплавства по 

Дніпру 

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ 

ДО КІНЦЯ 2016 РОКУ: 

ВЖЕ 

ЗРОБЛЕНО: 

ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
6 ДИРЕКТИВ, період впровадження 6 років 



ПОШТОВІ ПОСЛУГИ 
1 ДИРЕКТИВА, впровадження протягом 2 років 

ПРОГРЕС 

  

Реформа управління  

ДП «УКРПОШТА» 

 

Розроблено законопроект  

«Про внесення змін до  

Закону про поштовий зв’язок» 

  

Фіналізовано проект  

Дорожньої карти з наближення 

законодавства України  

до права ЄС 

  

Встановлення спільних  

правил розвитку внутрішнього 

ринку поштових послуг та  

вдосконалення  якості  послуг 

  

Встановлення  

стандартів якості 

  

Відкрита 

конкуренція 

  

Перегляд умов та 

гарантування доступу до 

поштової мережі 



ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ 
ПО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ  НА 2017 РІК  

 Імплементація додатків 17, 32 

та 33 відповідно до Угоди про 

асоціацію 

 

 Оновлення та розробка нових 

планів імплементації 

законодавства ЄС 

 

 Схвалення дорожніх карт у 

сфері міжнародного морського 

транспорту  та у сфері 

поштових послуг 

 Утворення нових органів 

відповідно до Угоди про 

асоціацію 

 

 Розробка національних 

реєстрів, передбачених актами 

законодавства ЄС 

 

 Схвалення концепції розвитку 

національної (пріоритетної) 

транспортної мережі України 

 Прийняття базових 

євроінтеграційних законів 

 

 Розробка законопроекту про 

мультимодальні перевезенння 

 

 Ратифікація конвенцій у 

сфері морського транспорту 

 

 Розробка підзаконних актів 



РОТЕРДАМСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО 
ВИМІРУ ТРАНС’ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ (TEN-T) 

 Досягнуто принципової ДОМОВЛЕНОСТІ на високому рівні ЩОДО ІНДИКАТИВНИХ КАРТ, які 

утворюють «ключову» мережу країн східного партнерства  

 

 

 Індикативні карти СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ КОРИДОРІВ як ключового інструменту для забезпечення 

скоординованих інвестицій 

 

 

 Важливість ПОКРАЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ з метою пришвидшення впровадження фінансових 

механізмів та інноваційних фінансових інструментів 

 

 

 Необхідність ЕФЕКТИВНОЇ КООРДИНАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ та визначення 

проектів для реалізації 

 

 

 ПОСИЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ з метою підвищення безпеки та ефективності транскордонних операцій, 

забезпечити розумне управління пунктами пропуску і усунення «вузьких місць» транспортних коридорів 



КЛЮЧОВА ТА БАЗОВА МЕРЕЖАTEN-T/  
ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 



КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

 формування та реалізація єдиної державної політики з питань розвитку пріоритетних транспортних мереж 

 розробка комплексної програми розвитку пріоритетних транспортних мереж 

 аналіз транспортних коридорів, що проходять через територію України  

 комплексний розвиток транспортної логістики 

 створення національної транспортної моделі та Майстер – плану удосконалення управління інфраструк-

турним циклом 

 здійснення аналізу та визначення «вузьких місць» пріоритетної національної транспортної мережі  

 пріоритетність інфраструктурних проектів, для реалізації яких будуть виділені грантові ресурси 

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ  

ТЕХНІЧНА ТА  

ЕКСПЕРТНА ДОПОМОГА 

ІНФРАСТРУКТУРА  
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