
 

 

 

Спільне комюніке  

учасників робочої зустрічі з консолідації зусиль вдосконалення роботи 

прикордонної інфраструктури на кордоні Україна - ЄС 

 (19.03. – 20.03.2019)  

20.03.2019                                                                                               м. Львів 

Учасники засідання, представники транспортних, прикордонних та митних 

державних органів та організацій Республіки Польща, Словацької Республіки, 

Угорщини та України, 

• виходячи з рішення Єврокомсії від 09.11.2018 щодо індикативної карти 

розширення транс’європейської транспортної мережі Європейського Союзу 

(TEN-T) до країн Східного партнерства; 

• беручи до уваги ключові положення Угоди про Асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також 

Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та 

Європейський Союз; 

• високо оцінюючи перспективи підвищення мобільності у транскордонному 

сполученні Україна – Європейський Союз; 

• констатуючи щорічно зростаючі обсяги пасажирських і вантажних перевезень 

між Україною та країнами Європейського Союзу з урахуванням подальшого 

збільшення ролі мультимодальних перевезень; 

• наголошуючи на важливості розвитку прикордонної та транспортно-

логістичної інфраструктури задля задоволення потреб у перевезеннях між 

Україною та Європейським Союзом; 

• відзначаючи, що розширення можливостей для швидких, безпечних та 

комфортних прямих транспортних зв’язків між прикордонними регіонами країн 

забезпечать значний внесок для зміцнення двосторонніх торговельно-

економічних відносин,  

домовились докласти зусиль з метою: 

• проведення на регулярній основі ефективного міждержавного діалогу на рівні 

транспортних, прикордонних та митних органів державної влади щодо 

підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску на державному кордоні 

Україна – Європейський Союз; 
 

• завершення процесу нормативно-правового врегулювання організації та 

здійснення спільних пунктів перетину кордонів на державному кордоні Україна 

– Європейський Союз;  
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• забезпечення безперешкодного транзиту вантажів, як невід’ємного фактору 

зміцнення торгівельно-економічних відносин Україна – Європейський Союз; 

• розбудови та модернізації прикордонної транспортної інфраструктури, 

включаючи проекти, що фінансуються відповідно до міжнародних кредитних 

Угод, враховуючи необхідність досягнення збалансованого розвитку 

прикордонної інфраструктури по обидва боки кордону; 

• консолідації зусиль з визначення технічних можливостей і спільної техніко-

економічної оцінки подальшого розвитку вантажопасажирських транспортних 

перевезень (у т.ч. мультимодальних) між країнами Європейського Союзу і 

Україною та транзитних сполучень між країнами Європейського Союзу через 

Україну; 
 

• спільного аналізу потреб та можливостей будівництва нових пунктів пропуску 

на державному кордоні Україна – Європейський Союз; 

• поступовому наближенню технічних та технологічних стандартів між 

Україною та Європейським Союзом, що діють під час перевезень 

пасажирів/вантажів та перетину державного Україна – Європейський Союз; 
 

• розвитку транскордонної інформаційної взаємодії між транспортними, 

прикордонними та митними органами державної влади, запровадження 

електронних черг та механізмів обміну інформацією; 

• розбудови зон сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед 

пунктами пропуску, розвитку логістичних центрів для залізничних та 

автомобільних перевезень. 

 

За результатами робочої зустрічі розроблено та взято до уваги Дорожню карту 

України з покращення функціонування прикордонної інфраструктури на кордоні 

Україна – ЄС. 

Це Спільне комюніке не створює права та обов’язки сторін в розумінні 

міжнародного права.  

Це Спільне комюніке вчинено у м. Львів, 20 березня 2019 року.  


