


МІНІСТЕРСТВО 
ІНФРАСТРУКТУРИ
УКРАЇНИ

Міністерство, яке планомірно впроваджує європейські 
стандарти в інфраструктурі. 

Дорожній фонд, ваговий контроль на автошляхах, 
розвиток прикордонної інфраструктури, запровадження 
систем контролю за якістю дорожніх робіт Fidic та CoST – 
ці стандарти є і будуть в Україні.
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АВТОДОРОЖНЯ 
ГАЛУЗЬ
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ПРИЗНАЧЕНО
НОВОГО КЕРІВНИКА

ПРИЙНЯТО ЗАКОН 
ПРО СТВОРЕННЯ 
ДОРОЖНЬОГО ФОНДУ

ЗАПРОВАДЖЕНО
ГАБАРИТНО-ВАГОВИЙ
КОНТРОЛЬ

Державного агентства 
автомобільних доріг 
України «Укравтодор» 
Славоміра Новака

Запровадження нового 
підходу до фінансування 
дорожньої галузі

На автошляхях України

АВТОДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬI



Підписано Меморандум 
про запровадження 
системи Fidic

Здійснено масштабне 
відновлення 
українських автошляхів. 
Відремонтовано 1000 км 
автошляхів

До 2 читання готовий
закон про електронний 
квиток

розроблено комплексну
пропозицію щодо
розвитку галузі 
електротранспорту в 
Україні

Залучено
200 мільйонів євро
в рамках проекту «Міський 
громадський транспорт 
України»

Розроблено програму 
лібералізації та 
дерегуляції ринку 
регулярних приміських, 
міських та міжобласних 
автобусних перевезень

АВТОДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬI



АВТОДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬI
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ямковості ліквідовано 
(66% від загальної 
ураженості 13,6 млн м²) на 
протяжності 60,9 тис. км

одиниць техніки
готові до боротьби із зимовою слизькістю та забезпечення 
снігоочищення автомобільних доріг загального користування 

розмітки нанесено 
(101% від запланованого 
обсягу)

дорожніх знаків 
встановлено та замінено
(109% від запланованого 
обсягу)

концентрації ДТП знято 
з обліку та взято на 
облік 28 

млн м² 

тис.

тис. км тис.

місць

АВТОДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬI



5% 
З ДОРОЖНЬОГО 
ФОНДУ

ТИЖДЕНЬ 
БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО 
РУХУ

ЗМЕНШЕННЯ 
СМЕРТНОСТІ
НА ДОРОГАХ 
НА 20% 

ЗМЕНШЕННЯ 
СМЕРТНОСТІ 
НА ДОРОГАХ 
НА 30-40%

буде 
спрямовуватися на 
безпеку на дорозі

соціальна 
кампанія

результат роботи 
Державної служби 
з безпеки 
на транспорті

протягом 5 років, 
згідно плану 
робочої групи з 
питань розробки 
стратегії безпеки 
на українських 
автошляхах

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІI



ЗАЛІЗНИЧНА 
ГАЛУЗЬ
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ЗАЛІЗНИЧНА ГАЛУЗЬII

Призначено 
нового керівника 
Пат «Укрзалізниця» 
Войцеха Балчуна. 
Сформовано наглядову 
раду

Запуск проекту технічної допомоги ЄС TWINNING
«Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні 
умов для застосування європейської моделі ринку 
транспортних послуг залізничного транспорту в Україні»

Розроблено стратегічний 
план оновлення рухомого 
складу ПАТ «Укрзалізниця»

Розпочато виготовлення 
1000 вагонів

Стабілізація та розвиток 
маршруту
«Шовковий шлях»



АВІАЦІЙНА 
ГАЛУЗЬ

III



АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬIII

100% ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ
до підписання Угоди «Про спільний авіаційний простір з ЄС»



АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬIII

Розпочато реалізацію 
цільової програми 
розвитку регіональних 
аеропортів

Активно 
розвиваються регіональні
аеропорти:
Львів, Херсон (збільшення 
пасажиропотоку на 65%), 
Запоріжжя, Чернівці, Рівне, 
Кривий Ріг, Житомир 

Ріст пасажирських 
перевезень
склав 29%

Міжнародний аеропорт
«Бориспіль» завершує рік 
із прибутком у 
понад 1,2 млрд гривень

Перевезено понад 
8 мільйонів людей, з 
них понад 1,5 мільйони – 
транзитні пасажири

Обрано
нового директора 
міжнародного аеропорту 
«Бориспіль», визначено 
чіткі kpi



МОРСЬКА ГАЛУЗЬ 
ТА ВНУТРІШНІ 
ВОДНІ ШЛЯХИ

IV



МОРСЬКА ГАЛУЗЬ ТА ВНУТРІШНІ ВОДНІ ШЛЯХИIV

ПОЧАТОК ПРОЕКТУ КОНЦЕСІЇ
морського торговельного порту «Херсон» та Державної 
стивідорної компанії «Ольвія»



МОРСЬКА ГАЛУЗЬ ТА ВНУТРІШНІ ВОДНІ ШЛЯХИIV

Розпочато роботу 
щодо заходу 
на український 
ринок світових
портових 
операторів: DP 
World та Hutchison 
Port

За підтримки місії 
американських 
інженерів здійснено 
комплексне 
обстеження всіх 
шлюзів на Дніпрі, 
виділено 113 
мільйонів гривень 
на їх реконструкцію

За підтримки 
посольства 
Нідерландів 
розроблено 
ініціативу 
розвитку Дніпра, 
яка передбачає 
відновлення 
вантажних 
перевезень 
внутрішніми 
водними шляхами

Зменшено кількість 
процедур при 
оформленні 
приходу суден в 
морських портах 
України (середній 
час складає 20 
хвилин) 



ПОШТОВИЙ 
ЗВ’ЯЗОК

V



ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОКV

Призначено
нового керівника
«Укрпошти» Ігоря 
Смілянського, 
сформовано 
сучасну ефективну 
команду 
менеджерів

Збільшення 
фізичного обсягів 
відправлень 
«Укрпоштою» 
становило – 
у випадку дрібних 
пакетів +31,5%, 
посилок +38.0%

Збільшення доходів «Укрпошти» 
від надання послуг з пересилання 
дрібних пакетів у січні-вересні 2016 року 
становило +44,7% (до аналогічного періоду 
попереднього року), від пересилання 
посилок +25,3%, від розповсюдження 
періодичних друкованих видань +71,4% тощо



БОРОТЬБА З 
КОРУПЦІЄЮ



БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

Всі державні компанії та агентства транспортної галузі 
перейшли на систему публічних закупівель Prozorro

Проведено 
123 контрольні заходи

ДП «Укрпошта» - 
53 заходи

ПАТ «Укрзалізниця» - 
43 заходи

Звільнено 8 осіб 
у зв’язку з відкриттям 
кримінальних проваджень

ДП «АМПУ» - 
27 заходів

Відкрито 
12 кримінальних 
проваджень



 Дякую за увагу!


