
Звіт роботи Мінінфраструктури за 2017 рік 
 

 

Січень 2017 

 
17.01.2017 

 

18.01.2017 

 

25.01.2017 

 

 

 

 

 

26.01.2017 

 

 

 

 

 

16.01.2017 

 

20.01.2017 

31.01.2017 

Закони, постанови та розпорядження: 

 прийнято Закон України № 1812-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті».  

 прийнято розпорядження КМУ № 14-р «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 

3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування на 2017 рік». 
 прийнято постанову КМУ від № 46 «Про перейменування морського порту Іллічівськ та спеціалізованого морського 

порту Октябрьск». 
 

Ключові заходи: 

 Підписано Меморандум щодо співпраці в сфері зменшення негативних впливів від авіаційних викидів між 

 Міністерством інфраструктури України, Державіаслужбою України та Міністерством транспорту США, Федеральною 

авіаційною службою США. По завершенню відбувся спільний брифінг Міністра інфраструктури України В.Омеляна та 

Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні М. Йованович. 

 

Брифінги та прес-конференції: 

 Спільний брифінг Міністра інфраструктури України В.Омелян та Генерального Директора з питань мобільності та 

транспорту ЄК Х.Хололея. 

 Брифінг Міністра інфраструктури України В.Омеляна щодо ситуації, яка склалася навколо ПАТ «Укрзалізниця». 

 Спільний брифінг Міністерства інфраструктури України з аеропортом «Бориспіль» та УДППЗ «Укрпошта» на тему: нове 

рішення з міжнародного транзиту та обробки посилок та інших поштових відправлень у аеропорту Бориспіль від УДППЗ 

«Укрпошта» та авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України». 

 

Інтерв’ю, коментарі, статті – 7 

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу – 15 

Публікації на сайті – 89 

Запити ЗМІ – 16 

 

 

 



 

Лютий 2017 
 

01.02.2017 

 

 

 

 

 

 

08.02.2017 

 

 

 

 

 

21.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2017 

 

Закони, постанови та розпорядження: 

 прийнято розпорядження КМУ № 62-р «Про внесення змін у додаток 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18 січня 2017 р. № 14 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

січня 2017 р. № 13» в частині розподілу коштів у державному бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних 

доріг загального користування в 2017 рік. 

 прийнято розпорядження КМУ № 64-р «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 9 квітня 2012 р. № 209» щодо заходів з урегулювання ситуації з організацією залізничних вантажних 

перевезень. 

 прийнято розпорядження КМУ № 88-р «Про затвердження Плану заходів з підготовки до запровадження спільного 

авіаційного простору України з Європейським Союзом і його державами-членами». 

 зареєстровано у ВРУ № 0134 від 13.02.2017 проект Закону України «Про ратифікацію Верховою Радою України Угоди 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів». 

 

Ключові заходи: 

 засідання Міністрів транспорту країн-членів ЄЕК ООН «Минуле та майбутнє Комітету з внутрішнього  транспорту ЄЕК 

ООН у рамках відзначення 70-річчя утворення Комітету з внутрішнього транспорту», м. Женева, Швейцарська 

Конфедерація. Засідання відбулося у рамках відзначення 70-річчя утворення Комітету з внутрішнього транспорту у 

рамках 79 сесії Комітету внутрішнього транспорту ЄЕК ООН. Обговорено важливість сталого розвитку внутрішнього 

транспорту в економіці та світовій політиці. Проведено огляд стратегії та майбутніх напрямків діяльності Комітету з 

внутрішнього транспорту ЄЕК ООН з метою адаптації до глобального середовища; визначені проблеми та пріоритетні 

напрямки подальшої співпраці. 

 

Брифінги та прес-конференції: 

 Спільний брифінг Міністра інфраструктури України В.Омеляна та ДП «Укрпошта» на тему: реформування Укрпошти: 

корпоратизація та стратегія розвитку компанії на 5 років. 

 

Інтерв’ю, коментарі, статті – 9 

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу – 7 

Публікації на сайті – 95 

Запити ЗМІ – 20 

 
 



 

Березень 2017 

 
01.03.2017 

 

 

 

 
10.03.2017 

 

 

 

21.03.2017 

 

22.03.2017 

 

 

29.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2017 

 

 

 

 

 

Закони, постанови та розпорядження: 

 прийнято розпорядження КМУ № 252 «Про затвердження проекту «Будівництво обходу м. Полтава від км 333+800 

автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський до км 4+144 автомобільної дороги 

державного значення М-22 Полтава – Олександрія при реконструкції автомобільної дороги державного значення М-03 

Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 333+800 – км 347+200, Полтавська область». 

 прийнято постанову КМУ № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом». 

 прийнято розпорядження КМУ № 161-р та зареєстровано у ВРУ від 14.03.2017 № 0137 проект Закону України «Про 

ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та 

доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні 

автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди». 

 прийнято розпорядження КМУ № 140-р «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, 

призначених для будівництва мостового переходу у м. Запоріжжя». 

 прийнято Закон України № 1965 «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», яким затверджено 

зазначену програму. 

 прийнято Закон України №1968 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року». 

 прийнято постанову КМУ № 182 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. 

№ 819» стосовно внесення змін до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних 

витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. 

 прийнято розпорядження КМУ № 216-р «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції та капітального ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області та обсягів бюджетних коштів 

для їх фінансування у 2017 році». 

 прийнято постанову КМУ № 303 «Деякі питання використання у 2017 році коштів, залучених у попередні роки під 

державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг». 

 

Ключові заходи: 

 українсько-білоруська робоча група з питань транспорту, засідання змішаної українсько-білоруської комісії з питань 

судноплавства внутрішніми водними шляхами. Підписано Протокол засідання в якому визначені наступні питання:  

- питання розвитку пасажирських перевезень у міжнародному сполученні Україна-Білорусь;  

- пошук взаємоприйнятних рішень щодо можливості повної лібералізації автомобільних вантажних перевезень; 

- питання експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Р-28 

Виступовичі-Житомир. 



14.03.2017 

 

 

23.03.2017 

 

 Зустріч Міністра інфраструктури України В.Омеляна та Міністра економіки Азербайджанської Республіки 

Ш.Мустафаєвим. Досягнуто домовленості щодо участі азербайджанських компаній в розбудові транспортної 

інфраструктури та розвитку транзиту територією України в напрямку Європа-Азія. 

 Участь Міністра інфраструктури В Омеляна у Регіональній транспортній інвестиційній конференції, що була 

організована та проведена ЄК (м. Софія, Республіки Болгарія). Представникам міжнародних фінансових інституцій та 

ЄК презентовано основні пріоритетні інвестиційні проекти в галузі транспорту. Відбулася робоча зустріч з 

Європейським Комісаром з питань мобільності і транспорту В.Бульц, під час якої проінформовано про співробітництво з 

європейськими партнерами з питань реалізації спільних проектів, спрямованих на усунення інфраструктурних бар’єрів 

та покращення поєднання  транспортних мереж між Україною та ЄС. У ході зустрічі з Міністром інфраструктури, 

транспорту та доріг Грецької Республіки К.Спіртзісом обговорено практичні кроки щодо збільшення вантажних 

перевезень та розвитку транспортної інфраструктури. У ході зустрічі з Міністром транспорту Болгарії Х. Алексієвим 

обговорено питання організації міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною та 

Республікою Болгарія, проблеми відновлення прямого авіаційного сполучення Одеса – Варна, а також прямого 

залізничного сполучення Київ – Софія та відновлення дороги Одеса – Рені. В рамках зустрічі з Міністром транспорту та 

інфраструктури Республіки Мальта Д.Міцці обговорено актуальні питання двостороннього співробітництва у сфері 

авіаційних та морських перевезень. 

 

 

01.03.2017 

 

 

15.03.2017 

 

15.03.2017 

 

 

 

Брифінги та прес-конференції:  

 Спільний брифінг Міністра інфраструктури України В.Омеляна та в. о. Голови Державного агентства автомобільних 

доріг України «Укравтодор» С.Новака на тему: стан дорожнього господарства та відновлення автошляхів в Україні в 

2017 році. 

 Спільна прес-конференція Міністра інфраструктури В.Омеляна, Комерційного директора компанії Ryanair Д. О’ Брайана, 

голови депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» М. Бурбака. 

 Спільна прес-конференція Міністра інфраструктури України В.Омеляна, Комерційного директора компанії Ryanair 

Девіда О’ Брайана, керівництва міжнародного аеропорту Львів (м.Львів). 

 

Інтерв’ю, коментарі, статті –5 

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу –10 

Публікації на сайті – 123 

Запити ЗМІ – 35 

 

 

 

 



 

Квітень 2017 
 

05.04.2017 

 

 

 

06.04.2017 

 

 

 

12.04.2017 

 

 

 

 

19.04.2017 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017 

 

 

 

04.04.2017 

06.04.2017 

 

10.04.2017 

11.04.2017 

 

 

Закони, постанови та розпорядження: 

 Прийнято Закон України №1998 «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською 

Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською 

Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 р. та Протоколу 

до Угоди». 

 прийнято постанову КМУ № 308 «Про внесення змін до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців 

та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони». 

 прийнято розпорядження КМУ № 286 «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському кордоні». 

 прийнято постанову КМУ № 230 «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про 

організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через порти України і Грузії». 

 прийнято Закон України № 2009 «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт 

України") між Україною та Європейським інвестиційним банком». 

 прийнято постанову КМУ № 330 «Деякі питання діяльності Державного агенства автомобільних доріг України». 

 прийнято розпорядження КМУ № 324 «Про затвердження проекту «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та 

операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Южний» в м. Южне 

Одеської області». 

 видано Указ Президента України № 112/2017 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль над 

шкідливими протиобростаючими системами на суднах». 
 

Ключові заходи: 

Здійснено низку робочих поїздок територією України (до Житомирської області; до м.Львів; до Волинської області) та 

проінспектовано стан транспортної інфраструктури, зокрема аеропортів та автомобільних доріг. 

 

Брифінги та прес-конференції: 

 Прес-конференція Міністра інфраструктури у Львові. 

 Спільний брифінг Міністра інфраструктури України В.Омеляна та Федерального міністра транспорту і цифрової 

інфраструктури Німеччини А.Добріндта. 

 Брифінг заступника Міністра інфраструктури Ю. Лавренюка щодо роботи громадських рад. 

 Прес-конференція Міністра інфраструктури в Івано-Франківську. 

 Інтернет-конференція Міністра інфраструктури на порталі «ЛІГАБізнесІнформ». 

 



 Інтерв’ю, коментарі, статті –5 

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу –6 

Публікації на сайті – 97 

Запити ЗМІ – 15 

 

 

Травень 2017 
 

11.05.2017 

31.05.2017 

 

 

 

 

19.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2017 

13.05.2017 

15.05.017 

 

Закони, постанови та розпорядження: 

 прийнято розпорядження КМУ № 306-р «Реконструкція причалу № 7 (інв. № 064510) Одеського морського порту»; 

 прийнято розпорядження КМУ від 31.05.2017 № 598 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2016 р. № 1016» стосовно проведення до 31 грудня 2017 року експерименту щодо здійснення 

прикордонного та митного контролю в електропоїзді “Інтерсіті+” сполученням “Київ - Львів - Перемишль” під час його 

руху між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку.”. 

 

Ключові міжнародні заходи: 

 українсько-французька робоча група з питань транспорту. Обговорені питання: можливість експертно-консультаційної 

допомоги Франції та сприяння залученню коштів Європейського Союзу для отримання технічної допомоги в реалізації 

проекту щодо системи зміни ширини колії в Україні; розвиток комбінованих/мультимодальних перевезень в напрямку 

Європа – Азія з використанням транспортної інфраструктури України, зокрема в рамках діючих транспортних коридорів 

визначених мережею TEN-T; можливість залучення експертної та консультаційної допомоги французької сторони до 

процесу актуалізації Стратегії розвитку морських портів України до 2038. 

 

Брифінги та прес-конференції: 

 Прес-конференція Міністра інфраструктури В.Омеляна у м. Одеса. 

 Брифінг заступника Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції В. Довганя щодо підсумків візиту до КНР. 

 За участю ЗМІ забезпечено висвітлення на громадське обговорення проект Національної транспортної стратегії до 2030 

року. 

 

Інтерв’ю, коментарі, статті –5 

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу – 7 
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Закони, потанови та розпорядження: 

 прийнято розпорядження КМУ № 481-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 

на період до 2020 року». 

 прийнято постанову КМУ № 433 «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Сербія про співробітництво в галузі залізничного транспорту». 

 

Ключові заходи: 

 Участь Міністра інфраструктури В. Омеляна в саміті Міжнародного транспортного форуму (МТФ) 2017 року, Лейпциг, 

Федеративна Республіка Німеччина. Важлива подія у транспортній сфері, яка збирає учасників МТФ на високому рівні і 

дає можливість обговорити актуальні питання у сфері транспорту. Під час якого прийнята Декларація, що закликає до 

орієнтації транспортної політики на створення умов для високоякісного та доступного транспорту, на регулювання для 

впровадження інновацій, на  відкритості даних у сфері транспорту, а також на доступності до інклюзивного транспорту у 

містах для кращої мобільності. 

 Щорічний захід Міжнародний тиждень торгівлі та транспорту 2017, м. Одеса. В рамках заходу, серед іншого,  проведено 

VII міжнародний семінар ЕЄК ООН з питань спрощення процедур торгівлі та транспорту, Круглий стіл « розвиток 

мультимодльних перевезень в сполученні Європа – Азія/Схід – Європа», за результатами якого прийнято спільне 

комюніке. 

 Під співголовуванням Міністра інфраструктури В Омеляна проведено 17-е засідання Українсько–Литовської Комісії з 

питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва у м.Вільнюс. Підписано Протокол засідання та 

обговорено стан та перспективи двостороннього та багатостороннього економічного співробітництва, співробітництво у 

сферах енергетики, енергоефективності, а також екологічних технологій, соціальної політики, сільського господарства, 

технічного регулювання та стандартизації, туризму, транспорту та інфраструктури, технологій та інновацій, співпраці в 

сфері космосу, митній сфері, медицини та гуманітарної допомоги, тощо. 

 Робочий візит Міністра інфраструктури до США. Проведено зустрічі із представниками Fairbanks Morse Engine, Cargill, 

General Electric Transportation та CSIS. Українською стороною поінформовано представників бізнесу США щодо реформ, 

які проводяться в Україні, та перспектив інвестування в транспортну галузь України, підтверджено готовність надати 

необхідну інституційну, організаційну та інформаційну підтримку в процесі реалізації інфраструктурних інвестиційних 

проектів. Представники американських компаній висловили свою зацікавленість в участі в інфраструктурних проектах 

України та повідомили про готовність співпрацювати з українськими компаніями у сфері транспорту.  

 

 

 



 

06.06.2017 

23.06.2017 

Брифінги та прес-конференції: 

 Брифінг Міністра інфраструктури В. Омеляна щодо готовності інфраструктури до безвізового режиму з ЄС. 

 Брифінг заступника Міністра інфраструктури Ю. Лавренюка разом з представниками Міністерства внутрішніх справ. За 

результатами погоджено спільний план взаємодії з метою підвищення безпеки на транспорті. 
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Закони та розпорядження: 

 прийнято постанову КМУ № 419 «Про затвердження Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання 

призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та 

обладнання». 

 прийнято постанову КМУ № 475 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету на 2017 рік, та внесення змін 

до деяких актів КМУ». 

 прийнято постанову КМУ №503 «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про 

утримання автодорожніх прикордонних мостів на українсько-угорському державному кордоні». 

 прийнято розпорядження КМУ № 480 «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства 

Саудівська Аравія про повітряне сполучення». 

 прийнято розпорядження КМУ № 477 «Про затвердження скоригованого проекту «Будівництво паркінгу державного 

підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

 прийнято постанову КМУ від 19.07.2017 № 538 «Про внесення змін до пункту 6 Порядку реалізації Договору між 

Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги». 

 

Ключові заходи: 

 Під співголовуванням Міністра інфраструктури В Омеляна проведено 2-ге засідання українсько-румунської спільної 

комісії з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва. підписано Протокол засідання та 

обговорені питання активізації та розширення співробітництва з Румунією створено ряд галузевих робочих груп: з 

питань транспорту та інфраструктури, геопросторової інформації, туризму, створення нової робочої групи з питань, 

регіональної та транскордонної співпраці. 

 ПАТ «Укрзалізниця» та ДП «АНТОНОВ» підписано Меморандум з General Electric. Меморандум спрямований на 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249185443
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249185443
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249185443
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розширення співпраці в області розвитку і модернізації парку дизельних локомотивів ПАТ «Укрзалізниця» на базі 

передових технологій GE. 

 Засідання українсько-молдовської Робочої групи з питань транспорту. Підписано Протокол та обговорено стан 

опрацювання проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про повітряне сполучення 

та проекту Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між 

Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення. 

 

Брифінги та прес-конференції: 

 Прес-конференція Міністра інфраструктури для регіональних журналістів Дніпропетровської області. 
 Спільний брифінг Міністра інфраструктури В.Омеляна та керівника ПАТ «Укрпошта». 
 Прес-конференція Міністра інфраструктури В.Омеляна в ІА «Главком» спільно з директором Міжнародного аеропорту 

«Львів». 
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Закони та розпорядження: 

 прийнято постанову КМУ № 651 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, призначених 

для покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль -Умань; Біла 

Церква-Одеса-Миколаїв». 

 прийнято постанову КМУ № 653 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, призначених 

для покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Харків-Довжанський 

на ділянці Чугуїв-Ізюм-Слов’янськ». 

 прийнято постанову КМУ № 652 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, призначених 

для покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Харків-Куп’янськ-Сватове- Станиця 

Луганська». 

 прийнято постанову КМУ № 654 «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 16 вересня 2015 року № 712» 

щодо затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення. 

 прийнято розпорядження КМУ № 639 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 

2017 р. № 14» щодо внесення змін до розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на розвиток мережі та 



 

30.08.2017 

 

 

 

 

28.08.2017 

 

 

утримання автомобільних доріг загального користування на 2017 рік. 

 прийнято постанову КМУ № 671 «Про внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння 

плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні». 
 

Ключові заходи: 

 Підписано Меморандум з компанією BUNGE, який передбачає інвестування у розвиток портової інфраструктури  

Миколаївського порту. 

 

 

Брифінги та прес-конференції: 
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Закони, постанови та розпорядження: 

 прийнято постанову КМУ № 676 «Про затвердження Порядку і правил здійснення (проведення) обов’язкового 

авіаційного страхування цивільної авіації». 

 прийнято постанову КМУ № 737 «Про порядок реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом 

Республіки Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги». 

 прийнято постанову КМУ № 859 «Про утворення Координаційної ради з питань логістики». 

 прийнято постанову КМУ № 787 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. 

№126 та від 22 вересня 2016 р. № 714» стосовно внесення змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на 

період до 2023 року та питань реалізації інфраструктурних проектів. 

 прийнято постанову КМУ «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України». 

 КМУ в рамках політики розвитку транзитного потенціалу України та використання логістичних можливостей держави 

ухвалив рішення про зниження ставок портових зборів на 20% з 01.01.2018. 

 прийнято розпорядження КМУ № 688-р «Про затвердження проекту «Реконструкція причалу № 7 (інв. № 061510) 

Одеського морського порту». 

 прийнято постанову КМУ № 813 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 
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березня 2017 р. № 303» в частині використання у 2017 році коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії 

Державним агентством автомобільних доріг. 

 
Ключові заходи: 

 Участь Міністра інфраструктури України В.Омеляна у Конференції з питань глобального інфраструктурного 

співробітництва на високому рівні та зустріч із Міністром транспорту та інфраструктури Республіки Корея Кім Хен Мі. 

Обговорені питання впровадження ініціативи CoST в Україні, перспективи цифрової інфраструктури, а також 

інвестиційні можливості для представників корейських компаній в Україні. 

 ІІ Міжнародна транспортна конференція високого рівня «Інтегровані транспортні коридори Європа – Азія» (м.Одеса). В 

конференції взяли участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, вище керівництво інших країн, керівники 

транспортних відомств країн-учасниць, посли, представники міжнародних організацій, бізнес-спільноти тощо. Під час 

конференції: 

- обговорено перспективи створення конкурентних переваг транспортних сполучень та формування і нарощування 

вантажної бази в напрямку Європа - Азія». 

- посилення взаємодії бізнес-середовища, державного сектору, міжнародної спільноти для створення інтегрованих 

транспортно-логістичних мереж; 

- реалізації спільних інвестиційних проектів з розвитку транспортної інфраструктури для забезпечення інтеграції 

транспортних мереж у напрямку Європа-Азія; 

- забезпечення надійного та безпечного переміщення товарів у напряму Європа-Азія шляхом створення цифрових 

транспортних коридорів; 

- лібералізація транспортних ринків; 

- вироблення гармонізованих підходів до реалізації стійкої, орієнтованої на вантажовласників транспортної 

політики та досягнення спільних підходів розвитку транспортних систем країн-учасниць; 

- забезпечення потреб у переміщенні товарів. 

- Підписано Меморандум про співробітництво між залізничними компаніями України, Грузії та Азербайджану 

щодо спільної експлуатації постійного залізнично-паромного сполучення ЄС-Україна-Чорне море-Грузія-

Азербайджан-Каспійське море-країни Азійського регіону з використанням паролів, які знаходяться в сфері 

управління ПАТ "Укрзалізниця". 

- ДП "Адміністрація морських портів України" підписала Меморандум про взаєморозуміння з компанією China 

Harbour Engineering, яким передбачено вивчення можливостей для здійснення інвестицій в розвиток портової 

галузі України та переспектив збільшення вантажопотоку за маршрутом Китай-Європа (Новий Шовковий шлях) 

через порти України. 

 Перше засідання українсько-угорського Спільного комітету з питань комбінованих перевезень. Обговорені питання  

практичної реалізації положень Угоди між КМУ та Урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення, 



 

21.09.2017 

 

 

 

 

28.09.2017 

 

 

розвитку контрейлерних перевезень між країнами та транзитом по їх територіях. 

 Участь Міністра інфраструктури України В. Омеляна у Конференції «Поєднуючи Європу» та у засіданні міністрів 

транспорту Східного партнерства, в рамках якого поінформовано про інфраструктурні пріоритети, спрямовані на 

покращення зв'язку та взаємодії між Україною та ЄС, висвітлено питання дорожньої безпеки як одного з головних 

пріоритетів роботи Мінінфраструктури України та прогрес у впровадженні реформ у галузі транспорту в контексті 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та стан дорожньої безпеки в країні. 

 14-та Конференція країн Чорного моря з питань пошуку та рятування (м. Одеса) за участю делегацій компетентних 

органів Румунії, Болгарії, Грузії, Туреччини та України.  

 

Брифінги та прес-конференції: 

У співпраці з Секретаріатом Кабінету Міністрів України проведено прес-конференцію Прем’єр-міністра України під час ІІ 

Міжнародної конференції високого рівня «Інтегровані транспортні коридори Європа-Азія» та організовано спілкування 

керівництва Міністерства з рядом регіональних та центральних ЗМІ на тему конференції. 
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Жовтень 2017 
 

04.10.2017 

 

11.10.2017 

 

 

 

 

18.10.2017 

 

 

Закони, постанови та розпорядження: 

 Прийнято Закон України №2153 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької 

Республіки про міжнародні комбіновані перевезення». 

 прийнято розпорядження КМУ № 747-р «Про схвалення Стратегії імплементації положень директив та регламентів 

Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту («дорожньої карти»)». 

 прийнято розпорядження КМУ № 731-р «Про внесення змін до переліку об’єктів реконструкції та капітального ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області у 2017 році та обсягів 

бюджетних коштів для їх фінансування». 

 прийнято розпорядження КМУ № 770-р «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18 січня 2017 р. № 14» в частині внесення змін до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування у 2017 році та обсяги бюджетних коштів 



 

25.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2017 

 

17.10.2017 

20.10.2017 

 

 

 

22.10.2017 

 

 

26.10.2017 

 

 

 

 

 

 

для їх фінансування. 

 прийнято постанову КМУ № 812 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в частині 

внесення змін виконання пасажирських перевезень автомобільним та міським вилами транспорту. усунуто стримуючі 

фактори в законодавстві щодо практичної реалізації у містах електронного квитка в міському пасажирському транспорті. 

 прийнято розпорядження КМУ № 773 «Про затвердження проекту «Будівництво шляхопроводу та транспортної 

розв’язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – 

Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150, Полтавська область». 

 

Ключові заходи: 

 Міністерство інфраструктури та DP World підписали меморандум про співпрацю, зокрема, в контексті розробки 

пропозицій для реформування портової галузі України та підвищення транзитного потенціалу України. 

 Національний семінар з підготовки до проведення аудиту України Міжнародною морською організацією (ІМО). 

 Третє засідання кластера 3 (енергетика, транспорт, захист навколишнього природного середовища та цивільний захист) 

Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС. Під час 

якого поінформовано про кроки України, спрямовані на впровадження системних галузевих реформ та представлено 

детальну інформацію про стан наближення українського законодавства до права ЄС. 

 Участь Міністра інфраструктури України В. Омеляна в українсько-польських переговорах з питань розвитку проекту Via 

Carpatia м. Перемишль, Республіка Польща. Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо подальшої співпраці в 

рамках проекту Via Carpatia та розвитку транспортної інфраструктури. 

 Міністр інфраструктури України В.Омелян здійснив робочий візит до Брюсселю, в ході якого провів зустріч із 

Генеральним Директором Генерального директорату ЄК з мобільності і транспорту Х. Хололеєм. Обговорено ключові 

завдання Національної транспортної стратегії України, розвиток українсько-європейського співробітництва у 

залізничній, авіаційній та дорожній сферах, залучення європейського досвіду до проблеми підвищення безпеки 

автошляхів, розвитку цифрової інфраструктури, в тому числі, щодо посилення кібербезпеки транспортного сектору. 

Проведено зустріч з Генеральним директором ГД ЄК з питань сусідства та переговорів з розширення К. Даніельссоном. 

Домовилися розширити співпрацю між Україною та ЄС за конкретними напрямками, зокрема, щодо підготовки 

попереднього техніко-економічного обгрунтування (pre-feasibility-study) тих інфраструктурних об’єктів, які становлять 

потенційний інтерес для іноземних інвесторів. Взято участь у засіданні з обговорення питання щодо оцінки ризиків 

виконання польотів.  

 

 

Брифінги та прес-конференції: 

Інтерв’ю, коментарі, статті –5 

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу –10 



Публікації на сайті – 92 

Запити ЗМІ – 10 

Робочі візити та поїздки – 5 

Брифінги, прес-конференції – 4 
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22.11.2017 
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Закони, постанови та розпорядження: 

 прийнято постанову КМУ № 847 «Про внесення змін до Положення про Державне агентство автомобільних доріг 

України». 

 прийнято постанову КМУ № 846 «Про внесення змін до постанови КМУ від 28 грудня 2016 року № 1065» в частині 

затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту 

автомобільних доріг загального користування. 

 прийнято розпорядження КМУ № 802-р «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Королівства Бахрейн про повітряне сполучення». 

 прийнято та зареєстровано у ВРУ № 7288 проект Закону України «Про внесення змін до статті 24
2
 Бюджетного кодексу 

України» щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі. 

 прийнято розпорядження КМУ № 886-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державному агентству автомобільних доріг на 2017 рік» в частині зменшення обсягу видатків споживання за 

бюджетними програмами. 

 прийнято постанову КМУ № 956 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 

березня 2017 р. № 303» в частині використання у 2017 році коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії 

Державним агентством автомобільних доріг. 

 прийнято розпорядження КМУ № 825 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 

листопада 2016 р. № 825» щодо утворення делегації Уряду України для участі у Міжнародній конференції щодо 

підготовки тексту Конвенції про пряме міжнародне залізничне сполучення. 

 прийнято постанову КМУ № 892 «Про встановлення вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі 

замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу» в частині встановлення вартості 

адміністративної послуги за оформлення та обмін посвідчення члену екіпажу. 

 
Ключові заходи: 

 зустріч експертів України, Білорусії, Литви та ЕК з питань реалізації проекту створення цифрового транспортного 

коридору Балтійське мре – Чорне море. 



14.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2017 

 

 

 

20.11.2017 

 

 

 

 

27.11.2017 

 під головуванням Міністра інфраструктури В.Омеляна проведено Круглий стіл «Реалізація інфраструктурних проектів 

при формуванні ефективних територіально-виробничих зав’язків та забезпечення поступового соціально-економічного 

розвитку: регіональний аспект» представників Мінекономрозвитку, Мінрегіонбуду, керівників голів обласних державних 

адміністрацій та европейських фінансових установ та експертів. 

 Підписано Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та IFC (Міжнародною фінансовою 

корпорацією). Метою співробітництва є розвиток державно-приватного партнерства (ДПП) в галузі транспорту та 

залучення інвестицій в інфраструктуру.  

 Національний семінар з питань імплементації Конвенції про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими 

матеріалами 1972 року (Лондонська конвенція, набрала чинності для України ще в 1976 році) та переваг ратифікації 

Україною Протоколу 1996 року (Лондонського протоколу) до неї в рамках підготовки до майбутнього аудиту 

Міжнародної морської організації. 

 Зустрічі Міністрів транспорту країн – членів ОЧЕС на тему: «Розвиток інфраструктури у регіоні ЧЕС та ефективна 

реалізація спільних проектів», м. Київ, Україна. Прийнято документ «Київська спільна декларація про розвиток 

інфраструктури в регіоні ЧЕС та ефективну реалізацію спільних проектів», м. Київ, Україна. Зустріч Міністрів відбулася 

у рамках українського головування в ОЧЕС з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року. У документі визначені основні 

напрямки подальшої роботи. 

 Підготовчий аудит України Європейським агентством з морської безпеки аудиторами Міжнародної морської організації 

з 20 по 24 листопада 2017 року. 

 Участь делегації України, яку очолив Міністр інфраструктури В. Омелян, у роботі 30-ї сесії Асамблеї Міжнародної 

морської організації (м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) з метою підвищення 

якості підготовки України до обов’язкового аудиту ІМО. Асамблеєю взято до відома: 

- інформаційний документ України A 30/INF.8 щодо міжнародно-правового невизнання імплементації РФ конвенцій 

ІМО на тимчасово окупованій території АР Крим.  

- документ A 30/21/2, підготовлений делегацією України, щодо протидії маніпуляціям зі статистичними 

показниками стосовно тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, допущеним РФ під час 

висунення своєї кандидатури на виборах до Ради ІМО (нота Представництва РФ при ІМО № 003/158), оскільки 

представлена російською стороною інформація суперечить даним Глобальної інтегрованої інформаційної системи з 

питань судноплавства (GISIS ІМО) та циркулярам Міжнародної морської організації. 

 Зустріч Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. та Генерального секретаря ІМО К.Ліма Обговорені питання, 

пов’язані з підготовкою України до проходження аудиту ІМО, запланованого на червень 2018 року. 

 Адміністрація морських портів України (АМПУ) і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в присутності 

Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна підписали угоду про фінансування розробки техніко-

економічного обґрунтування (ТЕО) проектів концесії ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" і ДП "Херсонський морський 

торговельний порт". Відповідно до положень договору, ЄБРР виділить до 3 млн. євро на розробку ТЕО проектів. 



 

Брифінги та прес-конференції: 

Інтерв’ю, коментарі, статті –4 

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу –12 

Публікації на сайті – 89 

Запити ЗМІ – 8 

Брифінги, прес-конференції – 2 
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Закони та розпорядження: 

 прийнято проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №622» 

щодо затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, знищення посвідчення члену екіпажу. 

 прийнято постанову КМУ № 948 «Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів державного бюджету, 

призначених для реалізації державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального 

користування у Львівській області» в частині спрямування бюджетних коштів для розроблення та реалізації 

інвестиційного проекту на відповідний рік. 

 прийнято постанову КМУ № 954 «Про затвердження Положення використання повітряного простору України». 

 прийнято Закон України 07.12.2017 «Про внесення змін до статті 24-2 Бюджетного кодексу України». 

 прийнято розпорядження КМУ № 911 «Про затвердження скоригованого проекту «Будівництво першої черги 

(гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський  

торговельний порт» за рахунок штучно створеної території. Коригування». 

 прийнято розпорядження КМУ № 901 «Про затвердження проекту «Реконструкція перону для повітряних суден 

термінального комплексу «D» в ДП «Бориспіль» (інв. № 47729)». 

 прийнято розпорядження КМУ № 916 «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

18 січня 2017 р. № 14» щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Розвиток мережі та 

утримання автомобільних доріг загального користування на 2017 рік”. 

 прийнято розпорядження КМУ № 731 «Про внесення змін до переліку об’єктів реконструкції та капітального ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області у 2017 році та обсягів 

бюджетних коштів для їх фінансування». 
 прийнято розпорядження КМУ №252-р «Про затвердження проекту «Реконструкція автомобільної дороги державного 

значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 356+200 – км 385+100, Полтавська область». 

 прийнято постанову КМУ № 652 «Про внесення змін у додаток до Порядку використання коштів, передбачених у 



державному бюджеті для покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Харків - 

Куп’янськ - Сватове - Станиця Луганська». 
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Ключові заходи: 

 Переговори Міністра інфраструктури України В. Омеляна та Міністра транспорту та комунікацій Республіки Білорусь 

А.Сивака. Обговорені питання судноплавства на р. Дніпро та р. Припять та затверджено план спільної роботи з 

відновлення судноплавного сполучення між Україною і Республікою Білорусь, досягнуто домовленості про збільшення 

квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів до 65 000 одиниць 

13-те засідання Робочої групи Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ по транспорту. Обговорені 

питання Концепції розвитку транспортного коридору ГУАМ, положення «Одеської декларації керівників департаментів 

держав-членів ГУАМ, відповідальних за розвиток транспорту» та «Плани дій для збільшення вантажоперевезень по 

транспортному коридору ГУАМ» (31 травня 2016 року). 

 

Брифінги та прес-конференції: 

 Спільний брифінг Міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Посла ЄС, Голови Представництва ЄС в Україні Хюга 

Мінгареллі та Голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді України Максима Бурбака. 

 Прес-конференція за участі Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна щодо створення національної 

авіакомпанії SkyUP. 

 12-та щорічна підсумкова прес-конференція Міністра інфраструктури Володимира Омеляна та керівників підвідомчих 

організацій за результатами роботи в дорожній, авіаційній, залізничній, портовій та поштовій сферах у 2017 році. 
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