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Передмова

Транспортна галузь є однією з базових галузей

Мета доповіді – визначити стан імплементації

економіки. У 2018 році на транспорт, складське

транспортного компоненту Угоди про асоціацію,

господарство, поштову та кур’єрську діяльність

основні досягнення та виклики, що виникають у

припадало близько 6,4% ВВП і 6% загальної

процесі євроінтеграції у сфері транспорту; ви-

кількості зайнятого населення .

значити переваги та ризики від імплементації

1

Угоди для різних зацікавлених груп; надати реНа сьогодні транспортна галузь задовольняє

комендації українській та європейській стороні

лише основні потреби населення та економіки в

щодо необхідних подальших кроків ефективної

перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Су-

імплементації транспортного компоненту Угоди

часний стан транспортної галузі не повною мі-

про асоціацію.

рою відповідає вимогам ефективної реалізації
євроінтеграційного курсу України та інтеграції

Доповідь складається з

національної транспортної мережі в Транс’євро-

поточного прогресу та виклики в імплементації

пейську транспортну мережу .

транспортних зобов’язань відповідно до Угоди

2

трьох частин: аналіз

про асоціацію; переваги та ризики від імплеменПідписання Угоди про асоціацію між Україною

тації транспортної складової Угоди для різних

та ЄС, яка, серед іншого, включає положення

зацікавлених сторін; рекомендації стейкхолде-

щодо транспорту, підтримка впровадження ре-

рам щодо посилення ефективності імплемента-

форм з боку Європейського Союзу, стратегічне

ції положень щодо транспорту Угоди про асоці-

положення України в регіоні, сприятливе для ін-

ацію.

теграції України в європейський транспортний
простір – далеко не повний перелік факторів,
які б мали сприяти розвитку транспортної галузі в останні роки. Тим не менше, в Україні не
прийнято базові євроінтеграційні закони у сфері
транспорту, недофінансування, застарілі техно-

Доповідь підготовлена експертами
УС ПГС для спільного
засідання ПГС Україна-ЄС,
що відбулося 3 грудня 2019 року

логії, низький рівень інноваційності та уваги до
впровадження екологічно чистого транспорту,
низький рівень безпеки, низький рівень надання
якісних транспортних послуг, соціальний аспект
(пільги).

1

http://www.ukrstat.gov.ua/

2

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
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Розділ 1. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО ПРОГРЕСУ

В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ
ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Транспорт в Угоді про асоціацію між
Україною та ЄС
Положення щодо транспорту в Угоді про

робітництво та обмін інформацією; спри-

асоціацію між Україною та ЄС1 передбачені:

яння використанню інтелектуальних транспортних систем та інформаційних техно-

1. У Розділі IV “Торгівля і питання, пов’яза-

логій.

ні з торгівлею”. Головним чином, в контексті лібералізації транспортних послуг, вклю-

3. У Додатку XXXII до Глави 7 “Транспорт”.

чаючи міжнародний морський транспорт

Додаток визначає перелік директив та рег-

(морські перевезення між портами України)

ламентів ЄС, до яких Україна зобов’язується

та держав-членів ЄС чи третіх країн), пере-

поступово наблизити своє законодавство

думов для взаємного доступу на ринок для

відповідно до встановлених термінів у та-

автомобільного, залізничного та внутрішньо-

ких тематичних сферах: (а) автомобільний

го водного транспорту, а також авіаційного

транспорт (9 директив, 3 регламенти); (б)

транспорту.

залізничний транспорт (7 директив, 4 регламенти); (в) авіаційний транспорт (укладення

2.

У Розділі V “Економічне та галузеве

Угоди про спільний авіаційний простір, яка

співробітництво” (Глава 7 “Транспорт”).

передбачає впровадження 64 актів законо-

Головним чином, у контексті співробітни-

давства ЄС); (г) морський транспорт (14 ди-

цтва в транспортній сфері. Співробітни-

ректив, 6 регламентів); (ґ) внутрішній водний

цтво охоплює розвиток сталої національної

транспорт (6 директив).

транспортної політики; розвиток галузевих
стратегій щодо автомобільного, залізнич-

Конкретні заходи і часові рамки для набли-

ного, річкового, морського та авіаційного

ження законодавства України до законодав-

транспорту, а також інтермодальність; роз-

ства ЄС у транспортній сфері визначені в

виток мультимодальної транспортної мере-

Плані заходів з виконання Угоди про асоціа-

жі, пов’язаної з Транс’європейською тран-

цію, що був затверджений Постановою КМУ

спортною мережею TEN-T (додаток ХХХІІІ);

№1106 від 25 жовтня 2017 року2.

приєднання до міжнародних транспортних
організацій та угод; науково-технічне спів2
1

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugodapro-asociacyu

6

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/zakhodiv-zimplementatsii-ugodi-mizh-ukrainoyu-ta-es-vid-25-zhovtnya-2017-roku.pdf

Цілі впровадження транспортної складової

Розвиток регіональної транспортної

Угоди про асоціацію:

мережі Східного партнерства, поєднаної з TEN-T (Транс’європейською
транспортною мережею).

Забезпечення сумісності транспортних систем шляхом імплементації директив і технічних регламентів ЄС;

Відповідно до урядових звітів про
виконання Угоди про асоціацію між

Усунення адміністративних, техніч-

Україною та ЄС у 2017-2018 рр., про-

них, прикордонних та інших пере-

грес виконання Угоди про асоціацію

шкод, модернізація інфраструктури,

у сфері транспорту, транспортної

технічного обладнання, транспортних

інфраструктури, поштових та кур’єр-

парків (зокрема громадського тран-

ських послуг є один із найнижчих

спорту);

декілька років поспіль: у 2017 році –
11%3, а у 2018 році – 15%4. Підґрунтям

Інфраструктурна

інтеграція

такого наднизького прогресу стала

через

повна відсутність законодавчих змін,

адаптацію законодавства у сферах

прогрес становить 0%. Законодавчі

автомобільного, залізничного, мор-

ініціативи були зареєстровані, проте

ського, річкового транспорту, безпе-

жодні не прийняті.

ки та інфраструктури;
Формування

спільного

авіаційного

простору шляхом укладення та імплементації відповідної угоди, виконання
та розвиток двосторонніх угод про
повітряне сполучення між Україною

3

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/provikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskimsoyuzom-za-2017-rik.pdf

4

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/AA_report_
UA.pdf

та державами-членами ЄС;

7

Цілі нового уряду
у транспортній сфері

Наприкінці вересня 2019 року уряд схвалив

ні транспортні системи у сфері дорожнього

Програму діяльності уряду , де, серед іншо-

господарства та дорожньої інфраструктури,

го, визначив цілі у транспортній сфері.

для захисту доріг від руйнування буде надій-

5

но забезпечено габаритно-ваговий контроль.

1.

Українські пасажири та вантажовідправ-

Буде удосконалено систему управління запо-

ники мають доступ до якісної, безпечної

бігання дорожньо-транспортним пригодам,

залізниці. Мова йде про підвищення якості

підвищено рівень безпеки перевезення паса-

надання послуг залізничних перевезень (під-

жирів та вантажів, підвищено рівень безпеч-

вищення швидкості поїздів, скорочення часу

ності транспортних засобів та впроваджено

“в дорозі”). Для цього буде створено відкри-

дієву систему контролю у сфері забезпечення

тий та конкурентний ринок залізничних пере-

безпеки дорожнього руху (в тому числі через

везень, забезпечено рівноправний доступ до

запровадження системи автоматичної фік-

залізничної інфраструктури та справедливу

сації порушень в сфері безпеки дорожнього

конкуренцію між залізничними перевізниками.

руху). Будуть реалізовані перші проекти з бу-

Сьогоднішній монополіст АТ “Укрзалізниця”

дівництва платних, концесійних доріг.

буде реформований та розділений на окремі
суб’єкти господарювання. Будуть впроваджені

3.

системи управління якістю пасажирських пе-

ступ до водного транспорту. Є необхідність

ревезень та моніторинг їх виконання відповід-

розбудови сучасної інфраструктури мор-

но до стандартів ЄС. Окремим напрямом стане

ського та річкового транспорту, забезпечен-

робота із забезпечення ремонту та модерні-

ня ефективної економічної діяльності порто-

зації залізничної інфраструктури та оновлення

вого господарства та підприємств морського

парку пасажирських вагонів та локомотивів.

та річкового транспорту. Основну увагу буде

Український пасажир та бізнес має до-

приділено створенню умов для ефективного

2.

Українці витрачають менше часу на до-

функціонування підприємств морського та

рогу автомобільним транспортом та мають

річкового транспорту та портового господар-

менші ризики потрапити в ДТП. За наступні

ства (будівництво та модернізація щонаймен-

5 років буде забезпечено приведення у при-

ше 15 глибоководних причалів із допустимою

йнятний експлуатаційний стан 24 000 км доріг

осадкою від 15 метрів (на сьогодні функціо-

загального користування державного значен-

нують 5 таких причалів); капітальний ремонт

ня. У першу чергу буде впроваджено ефек-

шлюзів). Буде створено конкурентний та

тивну систему контролю якості будівництва

ефективний ринок з прозорими умовами для

автомобільних доріг та їх безпеки, а також по-

якісної роботи портових операторів, вироб-

кращено рівень їх експлуатаційного утриман-

ників продукції, перевізників та судновласни-

ня. Будуть запроваджуватися інтелектуаль-

ків. Буде підвищено рівень безпеки мореплавства, встановлено єдині національні правила
і вимоги для торговельного і риболовного

5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959
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флоту відповідно до міжнародного законо-

давства. Значну увагу буде приділено еколо-

Аналізуючи заяви та позиції Міністерства інф-

гічному аспекту, буде удосконалено системи

раструктури, можна зробити висновок, що

реагування на забруднення морських вод,

серед їхніх пріоритетів будуть великі інфра-

забезпечено роботу національної системи не-

структурні проекти. Враховуючи, що питання

відкладної та ефективної боротьби з подіями,

диджиталізації є одним із пріоритетів нового

які призводять до забруднення моря або бе-

уряду, можна розраховувати, що це питання

регової смуги нафтою, іншими небезпечними

буде відображене в плані заходів Транспорт-

і забруднюючими речовинами.

ної стратегії. Також важливим кроком є передача в концесію 2 портів, підготовка до кон-

4. Українці частіше і дешевше користують-

цесії ще двох портів, та плани на наступний

ся авіатранспортом. Стимулюючим фактором

рік доповнити цей список ще двома портами.

у цій сфері повинна бути розвинена мережа

Серед нових магістралей стратегічного на-

якісних аеропортів, в розвиток якої необхідно

прямку можна відзначити повернення до роз-

інвестувати (в тому числі разом з бізнесом на

гляду Балто-Чорноморського водного сполу-

умовах концесії). Буде підтримано модерніза-

чення Е40. На південному напрямку влада

цію регіональних аеропортів, запровадження

зробила кілька активних спроб включитися

нових внутрішніх та міжнародних рейсів, спро-

в макрорегіональні ініціативи. У 2019 році Мі-

щення доступу на ринок послуг з наземного

ністерство отримало можливість бути одним

обслуговування. Значна увага буде приділена

із координаторів групи з наземного, авіацій-

розвитку авіаційних сполучень за моделлю

ного та залізничного сполучення Макро-

low-cost. Систему державного регулювання в

регіональної стратегії ЄС для Дунайського

авіаційній галузі буде приведено у відповід-

регіону разом з Сербією та Словенією. Про-

ність з високими міжнародними стандартами.

демонструвавши ефективний менеджмент

Буде реалізовано Державну програму з без-

протягом 2020-2023 років, Уряд зможе отри-

пеки польотів, відкрито представництво в Між-

мати додаткові переваги, контакти та участь

народній організації цивільної авіації (ICAO) та

в міжнародних інфраструктурних проектах,

забезпечено членство в Європейському агент-

спільно формуючи транспортну політику в

стві авіаційної безпеки (EASA).

регіоні. В цьому ж регіоні значно більшої ваги
набувають порти на Дунаї, завершене будів-

У зв’язку з зміною уряду та формуванням
нової більшості в парламенті Міністерство
інфраструктури отримало нового керівника,
завданням якого буде перегляд індикаторів
та завдань, які визначив для транспортної
сфери попередній уряд. Це може, в першу
чергу, стосуватися перегляду Плану заходів
з реалізації Транспортної стратегії.

ництво паромної переправи Ісакч-Тульча та
завершений ремонт автодороги Одеса-Рені.
Якщо ефективно вибудувати свої стратегічні
транспортні коридори, то ці об’єкти на Дунаї
зможуть вирішити питання як для України,
так і для ЄС у розрізі здешевлення логістики,
покращення екологічної складової, доступу
до нових ринків та спрощенні процедури перетину кордонів.

9

Національна транспортна
стратегія України

Для забезпечення розвитку сталої націо-

У 2018 році прийнято Національну транспорт-

нальної транспортної політики, “яка буде

ну стратегію України на період до 2030 року

охоплювати всі види транспорту, зокрема з

(схвалена Розпорядженням КМУ №430-р від

метою забезпечення ефективних і безпечних

30.05.2018)6. Стратегія розроблена для комп-

транспортних систем, і сприяти інтеграції

лексного розв’язання проблем у транспорт-

ініціатив у сфері транспорту в інші напрями

ній галузі та містить пріоритети її розвитку,

політики” відповідно до статті 369 Угоди про

зокрема в контексті впровадження євроінте-

асоціацію, розробка та прийняття страте-

граційного курсу та імплементації Угоди про

гічного всеохоплюючого документу у сфері

асоціацію. У 2018 році у взаємодії з ЄС роз-

транспорту були ключовою потребою.

роблено проект плану заходів на 2019-2021
роки з реалізації Національної транспортної
стратегії України7. Наразі проект плану заходів проходить стратегічну екологічну оцінку8,
а отже у кінці 2019 р. (через майже 1,5 року)
цей проект плану так і знаходиться на стадії
проекту.
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6

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80

7

https://mtu.gov.ua/projects/193/

8

https://mtu.gov.ua/news/30951.html

Автомобільний
транспорт


Що передбачає Угода?

З 1 січня 2018 р. працює Дорожній фонд,
завдяки якому дорожня галузь має захище-

У сфері автомобільного транспорту Україна

не фінансування. За 2016-2019 рр. відновле-

повинна привести у відповідність своє законо-

но понад 10 00 км доріг (це 20% доріг, які

давство стосовно: (а) технічних умов, що вклю-

є в управлінні Укравтодору). Започаткова-

чає питання встановлення та використання

но реформу децентралізації автомобільних

пристроїв обмеження швидкості, встановлення

доріг місцевого значення – близько 117 тис

максимальної дозволеної ваги при національ-

км передані до сфери управління облас-

них та міжнародних перевезеннях, перевірок з

них державних адміністрацій, які отримали

придатності до експлуатації; (б) умов безпеки,

додаткові кошти на ремонт, відновлення та

що включає питання видачі посвідчення водія,

будівництво доріг. При будівництві доріг у

перевезення небезпечних вантажів; (в) соці-

2015-2016 роках використовувалася триріч-

альних умов, що включає соціальне законодав-

на гарантія, починаючи з 2017 р. – п’ятирічна,

ство, яке регулює відносини в галузі транспор-

з 2018 – від 5 до 10 років, з 2019 – 10 років

ту, організацію робочого часу, кваліфікацію

на середній капітальний ремонт і нове бу-

водіїв; (г) податкові умови, що включає плату

дівництво.

з великовагових вантажних засобів за використання певної інфраструктури.



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО?

Серед основних досягнень сфери – введення габаритно-вагового контролю на автошляхах. Законодавство щодо врегулювання послуг автомобільного транспорту в Україні з
метою приведення їх у відповідність з актами ЄС так і не було прийнято.

У березні 2018 р. КМУ затвердив Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 рр.9, яка спрямована на
забезпечення ефективного функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг.
З метою збереження доріг від руйнування перевантаженим транспортом у 2016 р. введено габаритно-ваговий контроль (WiM) на автошляхах. У 2018 році розпочато проект щодо системи

9

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-%D0%BF
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контролю трафіку. Нещодавно ВРУ прийняла два закони: Закон про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю10
(запровадження автоматичного габаритно-вагового контролю) та Закон про внесення змін
до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду11 (спрямування штрафів за недотримання габаритно-вагових норм до Дорожнього фонду).
Впровадження WiM вирішує два ключові завдання: збереження автомобільних доріг від руйнування великогабаритним транспортом та зменшення корупційних ризиків. Передбачається
протягом року встановити близько 100 комплексів для автоматичного контролю ваги.12
Розроблено проект ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у
відповідність з актами ЄС”13. Метою законопроекту є вдосконалення законодавчого врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, забезпечення безпеки перевезень. Проектом закону запроваджується система отримання свідоцтв професійної компетентності менеджерів (управителів) з перевезень, впроваджується механізм підтвердження
бездоганної ділової репутації, встановлюються заходи впливу на автомобільних перевізників і норм, які регулюватимуть всі аспекти діяльності щодо адміністративних правопорушень на внутрішніх та міжнародних автомобільних перевезеннях пасажирів та вантажів.
Розроблено проекту ЗУ “Про врегулювання ринку транспортних послуг, шляхом введення
прозорих механізмів фінансування соціально важливих пасажирських перевезень, з метою
наближення законодавства України до права ЄС”. Проектом закону передбачається запровадження системи надання соціально значущих послуг з перевезень пасажирів автомобільними маршрутами, запровадження системи отримання фінансового відшкодування, що
виплачується операторам соціально значущих послуг; встановлення нових заходів впливу
на автомобільних перевізників та норми, які регулюватимуть всі аспекти діяльності щодо
системи надання соціально значущих послуг з перевезень пасажирів.
Було розроблено проект постанови КМУ “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.
12 вересня 2019 року ВРУ підтримала у першому читанні проект закону про внесення змін
до Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” (щодо
запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг
загального користування).

12

10

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66277

11

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66296

12

https://mtu.gov.ua/news/31154.html

13

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63124

Авіаційний транспорт


Що передбачає Угода про асоціацію?

За 2016-2018 роки на 100% виріс пасажиропотік в аеропортах України.

Укладення та імплементація Угоди про спільний авіаційний простір (САП). Двосторонні
угоди про повітряне сполучення між Україною та державами-членами ЄС.

Відновлено понад 10 регіональних аеропортів, роботи ведуться в аеропортах Одеси і
Дніпра.



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО?

Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС була парафована ще у 2013
році, проте у зв’язку з її не підписанням гальмується приведення законодавства України
до вимог відповідних нормативно-правових актів ЄС у цій сфері. Розроблений проект
Авіаційної транспортної стратегії України так і не був прийнятий.

Угода про САП між Україною та ЄС була парафована 28 листопада 2013 року. Однак питання
підписання Угоди гальмується з огляду на відсутність консенсусу між Іспанією та Великою
Британією щодо формулювання п.31 “Територія” статті 2 “Визначення” про територіальне
застосування Угоди в частині Гібралтару.
Мета Угоди про САП – поступове формування спільного авіаційного простору між ЄС та
його державами-членами й Україною, який заснований, зокрема, на ідентичних правилах
у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, сертифікації, управління повітряним рухом,
захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп’ютерного
бронювання, а також соціальних норм в авіаційній галузі. З цією метою Україна повинна
інкорпорувати у своє законодавство 64 акти законодавства ЄС у сфері авіації.14
Заходи і часові рамки для наближення законодавства України до законодавства ЄС у авіаційній сфері були визначені в Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженому Постановою КМУ №1106 від 25 жовтня 2017 року15. У Плані заходів до 31 грудня 2018
р. було передбачено:

14

https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/PRINT__ukr_zvit_The-Eastern-Partnership-Air-Transport-Vector_EWB.pdf

15

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/zakhodiv-z-implementatsii-ugodi-mizh-ukrainoyu-ta-es-vid-25-zhovtnya-2017-roku.pdf
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1) п арафувати текст Угоди про САП, при тому, що текст Угоди про САП парафовано ще у
2013 р;

2) підписати Угоду про САП, яку неможливо підписати через відсутність консенсусу між
Іспанією та Великою Британією;

3) розробити план імплементації Угоди про САП, який не було розроблено.
У травні 2017 року був розроблений, проте так і не прийнятий, проект закону «Про особливості
державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов’язаної з перевезенням пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом»16, яким передбачалося запровадження в Україні принципів, зазначених у європейському законодавстві, зокрема в Регламенті №1008/2008
про загальні правила здійснення авіаперевезень у межах Співтовариства.
У лютому 2017 року затверджено План заходів з підготовки до запровадження спільного
авіаційного простору України з ЄС та його державами-членами на підставі розпорядження
Уряду від 08.02.2017 № 88-р17. Цей план реалізовано частково – Державіаслужба прийняла
за складною, бюрократичною та застарілою процедурою авіаційні правила України на основі Регламенту №1178/2011 (для льотних екіпажів цивільної авіації) – наказ Державіаслужби
від 20.07.2017 №56518, Регламенту ЄС №139/2014 (для сертифікації аеродромів) – наказ Державіаслужби від 06.11.2017 № 84919, Регламенту №965/2012 (для виконання повітряної експлуатації) – наказ Державіаслужби від 05.07.2018 №68220. Проте ключових змін не відбулось
– не прийнято зміни до Повітряного кодексу України в частині прийняття авіаційних правил
і Порядок розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України.
Парламентом розроблено проект Закону №6392 від 18.04.2017 р. про внесення змін до Повітряного кодексу України з метою забезпечення ефективного та спрощеного впровадження
положень законодавства ЄС в законодавство України21. Проте упродовж 2 років цей проект
закону не розглянуто навіть у першому читанні.
У квітні 2017 р. Міністерство інфраструктури заявило про початок виконання Угоди про
САП в односторонньому порядку.
На двосторонній основі відбувається робота з країнами-членами ЄС, а також іншими країнами-партнерами з метою встановлення більш ліберальних умов здійснення регулярного
повітряного сполучення в частині зняття обмежень щодо кількості призначених авіапідприємств, пунктів відправлення/призначення, а також кількості рейсів.
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16

https://mtu.gov.ua/projects/121/

17
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Розроблено проект Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року, яка
наразі перебуває на розгляді КМУ22. Реалізація Авіаційної стратегії сприятиме поступовій
інтеграції України у внутрішній європейський ринок ЄС та спільний авіаційний простір. У
програмі реалізації транспортної стратегії України на період до 2030 року відсутні положення щодо запровадження спрощеного порядку впровадження положень законодавства
ЄС в законодавство України. Одним із головних принципів зазначеної стратегії є забезпечення екологічної безпеки та енергозбереження об’єктів цивільної авіації шляхом впровадження програми мотивації оновлення парку повітряних суден та зменшення шкідливого
впливу цивільних повітряних суден на довкілля завдяки впровадженню новітніх технологій.
Розроблено проект нового Порядку встановлення аеропортових зборів23, який дозволить
врегулювати питання щодо встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів, скасувавши державне регулювання за встановленням розміру аеропортових зборів.
Аеропорти Бориспіль, Харків, Львів і Одеса включено до схваленого Європейською Комісією Індикативного Інвестиційного Плану дій коридорів TEN-T, що дозволить залучити європейські інвестиції у подальший розвиток інфраструктури аеропортів з метою підвищення
їхньої пропускної спроможності та якості надання послуг пасажирам.
Здійснено пріоритизацію інфраструктурних проектів, серед яких обрано аеродром у м.Біла
Церква з метою створення на його базі мультимодального вантажного комплексу.
У 2018 році досягнуто домовленість між Державною авіаційною службою України (ДАСУ) та
Європейською Комісією щодо зближення систем сертифікації у сферах первинної льотної
придатності, підтримання льотної придатності та технічного обслуговування авіатехніки та
її компонентів. Важливим здобутком зазначеного співробітництва стало отримання експлуатаційної директиви (ЕД-01-18 від 10.09.2018) ДАСУ. Експлуатанти повітряних суден, які внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, з метою виконання вимог
даної директиви повинні керуватись положеннями Регламенту №965/2012.
Україна бере добровільну участь у програмі компенсації та скорочення викидів СО2 від
міжнародної авіації в рамках програми CORSIA (Carbon Offsetting Scheme for International
Aviation). З січня 2019 року триває підготовчий етап з отримання точної та об’єктивної інформації щодо емісії українських експлуатантів повітряних суден від міжнародних польотів
(Моніторинг, звітність та верифікація (MRV). Для запуску цього ключового етапу імплементації CORSIA були розроблені АПУ «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо
моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден», які затверджено
ДАСУ у 2018 році.
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Морський транспорт

Що передбачає Угода про асоціацію?

сних суден, безпечне завантаження і розвантаження балкерів, мінімальний рівень підго-

У сфері морського транспорту Україна по-

товки моряків, портове обладнання з прийому

винна привести у відповідність своє законо-

відходів з суден та залишків вантажів, заборо-

давство стосовно: (а) безпеки мореплавства

на оловоорганічних сполук на суднах, обліко-

(загальні правила і стандарти для організацій

ві формальності для суден, організація робо-

з інспектування та огляду суден, відповідність

чого часу моряків, безпека портів).

вою порту, імплементація Кодексу з управління безпекою, відповідальність пасажирських



вимогам держави прапора, контроль держа-

На 20% знижено портові збори. Понад 3,5

перевізників морем у разі морських аварійних

млрд грн інвестовано адміністрацією мор-

подій, нагляд за рухом суден та інформуван-

ських портів у розвиток портової інфра-

ня); (б) технічних та експлуатаційних правил

структури. Зростання обсягів перевезень

(правила та стандарти безпеки для пасажир-

внутрішнім водним транспортом – 112% за

ських суден, система обов’язкового огляду

три роки. Україна пройшла аудит ІМО. З

для безпечного функціонування регулярних

урахуванням результатів аудиту складено

перевезень поромами типу ро-ро та швидкіс-

план коригувальних дій, відповідно до якого

ними пасажирськими суднами, особливі ви-

Україна протягом 3 років має усунути недо-

моги до остійності пасажирських суден типу

ліки.

ро-ро, вимоги до нафтоналивних однокорпу-



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО?

Україна приєдналась до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах. Схвалено Стратегію імплементації положень директив та регламентів ЄС у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного
транспорту і план заходів. Утворено Державну службу морського та річкового транспорту України. Було зроблено низку кроків для наближення законодавства в контексті
технічних та експлуатаційних вимог, зокрема щодо безпеки.

Україна є стороною низки міжнародно-правових актів у сфері торговельного мореплавства, тому коли мова йде про питання розвитку та реформування морського
транспорту, до уваги необхідно брати не лише євроінтеграційні, але й міжнародні
зобов’язання України у цій сфері. 21 квітня 2017 року підписано Указ Президента “Про
приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах” 24. Урядом прийнято рішення щодо приєднан-

24
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112/2017

ня до Протоколу 1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року
з поправками 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та 2014 до нього (постанова КМУ від
21.11.2018 №991) 25.
Розпорядженням КМУ від 11.10.2017 №747 схвалено Стратегію імплементації положень директив та регламентів ЄС у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту26 (“дорожню карту”) та затверджено план заходів з імплементації актів права ЄС у
цій сфері. Метою Стратегії є запровадження режиму внутрішнього ринку за принципом взаємності, поетапне взаємне надання доступу до ринків державних контрактів на закупівлю
робіт і послуг щодо набуття повного режиму внутрішнього ринку у сфері послуг з міжнародних морських перевезень. Завдання Стратегії: адаптація національного законодавства
до законодавства ЄС, забезпечення виконання стандартів Міжнародної морської організації, вироблення механізму моніторингу міжнародних стандартів у сферах торговельного
мореплавства та внутрішнього водного транспорту.
У 2017 році утворено Державну службу морського та річкового транспорту України27, основними завданнями якої є реалізація державної політики у сферах морського та річкового
транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення
державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.
Низка питань у сфері морського транспорту тісно пов’язана з трудовими питаннями. Ведеться робота щодо ратифікації Конвенції міжнародної організації праці 2006 року про працю
в морському судноплавстві. У зв’язку з цим розроблено проекти Законів України “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві, з поправками’’28 та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку
з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському
судноплавстві, з правками”. Розроблено проект наказу Міністерства інфраструктури України “Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого
складу морського і річкового транспорту України”. Наказом Мінінфраструктури №158 (2016
р.) внесені зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, а також до
його додатків29.
Було зроблено низку кроків для наближення законодавства в контексті технічних та експлуатаційних вимог, зокрема щодо безпеки. Прийнято наказ Мінінфраструктури “Про внесення
змін до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні Украї-
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-2018-%D0%BF
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-%D1%80

27

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF

28
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ни”30. Для запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для
нафтоналивних однокорпусних суден розроблено проект наказу Мінінфраструктури “Про
затвердження вимог щодо подвійного корпусу або еквівалентної конструкції для нафтоналивних однокорпусних танкерів”. Для посилення безпеки портів, розроблено проект наказу
Мінінфраструктури “Про затвердження Змін до Порядку організації охорони морських та
річкових портів”.
У сфері інформування та моніторингу розроблено проект постанови КМУ “Про внесення
змін до деяких постанов КМУ” для впровадження інформаційної системи “Морське єдине
вікно”. Внесені зміни у ст.14 ЗУ “Про морські порти України”. Наказом Мінінфраструктури від
18.08.2017 внесені відповідні зміни до наказу №221 (25.04.2012) та викладено у новій редакції
положення про функціонування єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у
зоні відповідальності України.
Мінінфраструктури розроблено проект Методики розрахунку ставок портових зборів та
проект Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання в стратегічні об’єкти портової інфраструктури.
Розроблено законопроект щодо розмежування господарських та державних функцій капітанів морських портів.
Розроблено законопроект щодо спеціального фонду сталого фінансування морської галузі,
за допомогою якого Морська адміністрація зможе сплачувати внески за членство в міжнародних організаціях та в повній мірі виконувати свої функції, передбачені міжнародними
конвенціями.

30
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Залізничний транспорт
Що передбачає Угода про асоціацію?

стандартизації рахунків і статистики (спільні правила стандартизації звітності підпри-

У сфері залізничного транспорту Україна

ємств залізничного транспорту); (г) інтеро-

повинна привести у відповідність своє зако-

перабельності; (ґ) комбінованих перевезень;

нодавство стосовно: (а) доступу до ринку та

(д) громадських пасажирських перевезень і

інфраструктури (розподіл між управлінням

права та обов’язки пасажирів, які користу-

інфраструктурою та транспортними операці-

ються залізничним транспортом.



ями, ліцензування залізничних підприємств,
розділення пропускної здатності залізничної

Запущено понад 20 маршрутів залізницею

інфраструктури і стягнення зборів за корис-

до ЄС. Пропускна здатність збільшилась

тування залізничною інфраструктурою, кон-

удвічі – з 47 до 100 потягів на добу. 23 люто-

курентоздатність

перевезень);

го 2018 року підписано договір довгостро-

(б) технічних умов та техніки безпеки (безпе-

кового партнерства з компанією General

ка залізниць, сертифікація безпеки, сертифі-

Electric для оновлення і модернізації тепло-

кація машиністів локомотивів та поїздів); (в)

возів України.

вантажних



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО?

Комплексний закон про залізничний транспорт України був розроблений, проте так і не
прийнятий. Триває робота щодо формування нової моделі розвитку АТ “Укрзалізниця”.

Проект ЗУ “Про залізничний транспорт України” зареєстрований у ВРУ нового скликання31. Законопроект передбачає забезпечення прозорості та недискримінаційного доступу
до інфраструктури залізничного транспорту всіх підприємств залізничного транспорту,
покращення послуг залізничних перевезень пасажирів та сприяння інтеграції української
залізничної системи в залізничну систему ЄС. Після прийняття закону “Про залізничний
транспорт” має бути прийнята нормативно-правова база функціонування залізничної галузі, зокрема, правила доступу до інфраструктури, нові процедури доступу до ринку – ліцензування, сертифікація безпеки, допуск машиністів локомотивів тощо.
Розроблено проект Ліцензійних умов діяльності з перевезення залізничним транспортом
(ліцензія перевізника) відповідно до Директиви 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничної галузі.

31
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19

Видано наказ Міністерства щодо змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України32 (покращення якості послуг).
Розпочато роботу щодо запровадження пілотного проекту контрактного замовлення суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів відповідно до Регламенту 1370/2007/ЄС
про громадські послуги з перевезення пасажирів залізничним і автомобільним транспортом. Розроблено проект постанови КМУ про внесення змін до Постанови КМУ щодо порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян (впорядкування організації пільгових перевезень).
Прийнято наказ Міністерства та Постанову КМУ щодо дерегуляції вагонного компоненту в
тарифі на вантажні перевезення (вагони, що належать “Укрзалізниці”).
В АТ “Укрзалізниця” триває робота щодо формування нової бізнес-моделі розвитку товариства та визначення ключових пріоритетів щодо внутрішніх трансформацій. Проект Плану
дій з Корпоративного управління АТ “Укрзалізниця” схвалений на засіданні КМУ. Триває опрацювання Політики державної власності щодо АТ “Укрзалізниця” та Стратегії Товариства
до 2023 року.
З метою формування ефективного механізму оцінки відповідності залізничних систем і підсистем технічним специфікаціям інтероперабельності для імплементації Директиви 2008/57/
ЄС про оперативну сумісність залізничних систем в межах Співтовариства, прийнято постанову КМУ від 03.10.2018 №797 “Про затвердження модулів оцінки відповідності у сфері
залізничного транспорту”33.
Для покращення якості надання послуг планується надати в концесію вокзали Києва, Миколаєва, Запоріжжя та інших міст.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-19
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Внутрішній водний транспорт
Комплексний проект Закону “Про внутріш-

(б) доступу до професії (визнання дипломів,

ній водний транспорт” було розроблено,

сертифікатів та інших офіційних посвідчень

проте не прийнято.

кваліфікаційного рівня, гармонізація умов отримання національних свідоцтв капітанів для

Що передбачає Угода про асоціацію?

перевезення пасажирів та вантажів внутрішнім водним транспортом); (в) безпеки (тех-

У сфері внутрішнього водного транспорту
Україна повинна привести у відповідність
своє законодавство стосовно: (а) функціонування ринку (фрахтування та ціноутворення на внутрішньому водному транспорті);

нічні вимоги до суден на внутрішніх водних
шляхах, перевезення небезпечних вантажів
внутрішніми водними шляхами); (г) річкових
інформаційних послуг (гармонізовані річкові
інформаційні служби).



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО?

Доопрацьовано та внесено на розгляд ВРУ депутатами проект ЗУ “Про внутрішній водний
транспорт” (реєстр.№2475-а від 09.07.2018). Метою розробки проекту є правове врегулювання правовідносин у галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах та встановлення
економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту. Законопроект перереєстровано у вересні 2019 р. у ВРУ нового скликання34.
У грудні 2018 року Міністерство інфраструктури України уклало меморандум з міністерствами
13 країн у рамках співпраці у межах Європейської стратегії для Дунайського регіону (ЄСДР),
де країни підтвердили своє зобов’язання щодо виконання Генерального плану відновлення
та обслуговування фарватера Дунаю та його судноплавних приток, прийнятого у грудні 2014
року, і погодилися застосовувати узгоджені форми ДАВІД для прикордонного контролю. Станом на сьогодні Міністерство працює над включенням у нормативну базу України нових форм
ДАВІД, які будуть для усіх країн на Дунаї, а в перспективі зможуть бути синхронізовані з формами контролю на Рейні, цим самим максимально спростивши судноплавство. Планується,
що Україна протягом 2020 року імплементує уніфіковані форми разом з усіма іншими країнами-учасниками ЄСДР. Форми Давід є першим кроком для повної уніфікації та спрощення прикордонного контролю на водних шляхах, а у випадку успіху, наступним етапом буде синхронізація форм санітарного та фітосанітарного контролю, довідок про стан здоров’я, перевезення
небезпечних вантажів. Крім цього в наступні роки планується запровадження диджиталізованих форм із функціонуванням єдиної бази даних, доступних для усіх країн-учасниць як членів
Шенгенської угоди, так і не-членів та кандидатів в ЄС.

34

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66739
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Безпека на транспорті


Що передбачає Угода про асоціацію?

За даними Патрульної поліції України, з початку цього року до кінця серпня загалом в

Усі сфери (автомобільний, залізничний, авіа-

Україні сталося понад 100 тис аварій, у яких

ційний, морський, внутрішній водний) міс-

вже загинуло близько двох тисяч осіб. У

тять директиви/регламенти, положення яких

свою чергу, за минулий рік було зареєстро-

стосуються питань безпеки. Україна повинна

вано більше 150 тис дорожньо-транспорт-

імплементувати такі акти ЄС у терміни, вста-

них пригод і більше 3,3 тис загиблих.

новлені Угодою про асоціацію.



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО?

Затверджена Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні
на період до 2020 року. Важливий законопроект для приведення законодавства України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів у відповідність до законодавства ЄС був розроблений, проте не прийнятий. Прийнято важливий закон для
проведення аудиту автомобільних доріг на всіх стадіях – від проектування до введення
в експлуатацію.

У 2018 році уряд затвердив Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього
руху в Україні на період до 2020 року35.
Мінінфраструктури спільно з експертами проекту технічної допомоги ЄС розробило проект
ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації
колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами, з іншої сторони”36. Законопроект передбачає впровадження
періодичних перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатації, що мають прямий вплив на безпеку дорожнього руху; впровадження на законодавчому рівні вимог щодо
встановлення контрольних пристроїв (обмежувачів швидкості, тахографів) на певні категорії транспортних засобів з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на
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https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-pidvishennya-rivnya-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini-na-perioddo-2020-roku
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62930

дорогах України та зниження рівня смертельних ДТП; створення системи періодичної підготовки водіїв транспортних засобів окремих категорій, експертів з перевірки транспортних
засобів на придатність до експлуатації та підвищення їх професійної компетентності; забезпечення контролю та встановлення відповідальності за порушення режимів робочого часу
та часу відпочинку водіїв; забезпечення дотримання норм законодавства у сфері безпеки
експлуатації колісних транспортних засобів шляхом впровадження адміністративної відповідальності водіїв, посадових осіб суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців
за вчинені правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, господарської діяльності у
сфері транспорту, у тому числі надання послуг автомобільним транспортом; запровадження чітких, спільних з країнами-учасницями ЄС правил щодо часу керування, перерв та періодів відпочинку водіїв автотранспортних засобів, залучених до здійснення національних і
міжнародних автомобільних перевезень.
17 жовтня 2019 року ВРУ прийняла ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо управління безпекою автомобільних доріг”37. Закон спрямований на створення правового регулювання аудиту безпеки автомобільних доріг шляхом незалежної,
детальної, системної, технічної оцінки інженерних рішень щодо складових автомобільних
доріг з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, яка здійснюється на всіх етапах від планування до введення в експлуатацію та під час експлуатації. Для
ефективної реалізації закону потрібен час для підготовки аудиторів. Сертифікація здійснюватиметься суб’єктами, які акредитовані у відповідній сфері згідно із Законом України “Про
акредитацію органів з оцінки відповідності”.
В Україні розпочато реалізацію проекту “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах
України” (Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків) з метою підвищення рівня безпеки дорожнього
руху.
З метою імплементації Директиви 2008/68/ЄС про перевезення небезпечних вантажів розроблено проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх
у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів”, який вже перереєстрований у ВРУ нового скликання38. Проектом закону
передбачено приведення умов перевезення небезпечних вантажів до європейського рівня
шляхом перегляду національного законодавства у цій сфері, зокрема щодо наявності та
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https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66284
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66922
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відповідності норм стосовно функцій, обов’язків і відповідальності уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (консультанта, радника) та інших учасників процесу перевезення небезпечних вантажів, а також стосовно операцій завантаження/розвантаження, перевантаження, взаємодії з іншими видами транспорту, забезпечення
транспортної галузі кваліфікованим персоналом, використання рухомого складу з підвищеним рівнем безпеки до конструкції з метою гарантування належного рівня безпеки під час
перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим транспортом.
Виконання Директиви ЄС 2008/68/ЄС включало в себе зобов’язання по низці угод ADR
(Європейська угода про міжнародні автомобільні перевезення), RID (Правила міжнародних
перевезень небезпечних вантажів залізницею) та ADN (Європейська угода про міжнародні
перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами).
У рамках виконання угоди ADN, Україна приєдналася до робочої групи країн Макрорегіональної стратегії ЄС для Дунайського регіону, які планують синхронізувати роботу на річці
Дунай, систематизувати процедури контролю та пропуску вантажів між країнами-членами,
кандидатами та не членами в ЄС. У майбутньому передбачається, що контроль за перевезенням небезпечних вантажів буде максимально систематизований між усіма країнами та
комп’ютеризований.
З метою гармонізації умов перевезення небезпечних вантажів у внутрішньому сполученні
з діючими міжнародними документами розроблено зміни до Правил безпеки та порядку
ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним
транспортом, Правил перевезення наливних вантажів та Правил перевезення небезпечних
вантажів, які затверджені наказом Мінінфраструктури від 25.04.2017.
З метою забезпечення запобігання аварійних ситуацій, що виникають через витоки небезпечних вантажів, невідповідність конструкції, технічного стану цистерн та їх обладнання вимогам нормативно-правових актів, а також встановлення вимог до суб’єктів господарювання, що плануються здійснювати перевірку цистерн, та технічних експертів, які залучаються
ними до проведення перевірок розроблено Порядок перевірки цистерн для перевезення
небезпечних вантажів, затверджений наказом Мінінфраструктури та МВС від 12.05.2015.
З метою встановлення умов перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, визначення відповідності транспортних засобів та персоналу судноплавних
компаній, що виконують перевезення небезпечних вантажів вимогам національного та європейського законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів розроблено Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, які затверджені наказом Мінінфраструктури від 04.04.2017.
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TEN-T

¹?

Що передбачає Угода про асоціацію?

Розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної з TEN-T, та удосконалення інфраструктурної політики з метою кращого визначення й оцінки інфраструктурних проектів щодо
різних видів транспорту. Окрім того, Угода містить окремий Додаток ХХХІІІ щодо TEN-T, включаючи індикативні мапи.



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО?

Узгоджено орієнтовні карти поширення ТЕN-T ЄС на території країн Східного Партнерства.
Здійснюється співробітництво у рамках транспортної панелі Східного партнерства з метою розвитку регіональної транспортної мережі СхП поєднаної з TEN-T мережею. Розроблено, проте ще не прийнято, проект закону України про мультимодальні перевезення.

За результатами Брюссельського Саміту Східного Партнерства 24 листопада 2017 року ЄС
і країни-партнери узгодили орієнтовні карти, що передбачали поширення Транс’європейської опорної транспортної мережі Європейського Союзу на території країн Східного партнерства в якості основи транспортної взаємозв’язку і визначення загальних інфраструктурних пріоритетів. З цією метою був підписаний Меморандуми про взаєморозуміння на
високому рівні. Україна була включена до індикативних карт Європейської транспортної
мережі TEN-T.
Мінінфраструктури разом з експертами Світового банку та Європейської Комісії підготували пропозиції до проекту Інвестиційного плану транспортної інфраструктури СхП. План
схвалено 15 жовтня 2018 року на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів СхП. Інвестиційний план складається з проектів, реалізація яких вже триває; проектів Quick Wins,
реалізація яких планується у середньостроковій перспективі (до 2020 року), та які матимуть значний ефект для транспортного сектору України та допоможуть вирішити проблеми
вузьких місць (джерелом фінансування таких проектів є, у тому числі, реалізація нового
механізму “blending” (кошти грантів ЄС та кредитні кошти ЄІБ); long-term проектів, реалізація яких запланована у довгостроковій перспективі (до 2030 року). Індикативний план інвестиційних заходів у рамках TEN-T визначає пріоритетні інвестиції приблизно на 12,8 млрд
євро до 2030 року.
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З метою наближення законодавства України до права ЄС у сфері транспортної політики та
інфраструктури розроблено проект ЗУ “Про мультимодальні перевезення”, який передбачає імплементацію Директиви 92/106/ЄЕС “Про встановлення спільних правил для окремих
типів транспортування товарів між державами-членами”39. Проект закону спрямований на
вдосконалення законодавчого врегулювання організаційних та правових засад мультимодальних перевезень вантажів в Україні, а також державної підтримки мультимодальних перевезень.

39

26

https://mtu.gov.ua/projects/176

Електронне врядування

Працює робоча група з впровадження елек-

30 серпня 2018 року в тестову експлуатацію

тронного квитка в Україні. Розробляється

впроваджено сервіс надання адміністра-

вторинне законодавство. Спільно з міжна-

тивwних послуг на автомобільному тран-

родними експертами розроблено рекомен-

спорті в електронній формі – “Електронний

дований стандарт по впровадженню елек-

кабінет перевізника”40, який дозволить спро-

тронного

приклад

стити автоперевізникам отримання послуг

використання відкритих даних для оптиміза-

з ліцензування, мінімізувати корупцію в цій

ції маршрутів.

сфері та підвищити безпеку пасажирських

квитка.

Презентовано

перевезень.
Створено розділ відкритого бюджету на
веб-сайті Міністерства інфраструктури з автоматично оновлюваною інформацією.
За допомогою інтерактивної мапи можна дізнатися інформацію про майже 4000 міжобласних і міжнародних маршрутів: розклад
руху і проміжні зупинки, спланувати маршрут та перевірити перевізника на наявність
ліцензії.
Розроблено технічні вимоги, знайдено фінансування на розробку Реєстру сертифікатів
колісних транспортних засобів. Оголошено
тендер на розробку реєстру.

40

https://e-services.dsbt.gov.ua/#/

27

Розділ 2. ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВІД

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ
СКЛАДОВОЇ УГОДИ ДЛЯ РІЗНИХ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

У сфері автомобільного транспорту41:

У сфері авіаційного транспорту42:

Процедура обов’язкового технічного контр-

Завідомо нерівні та дискримінаційні умови для

олю транспортних засобів в Україні потребує

національних авіакомпаній, які закладені в пп.

реформування у зв’язку з високим рівнем

«b» п.1 Додатку ІІ, пп. «а» п.1 Розділу 4 Додатку

аварійності на дорогах, несанкціонованими

ІІІ, ч.2 ст.16 парафованої Угоди про Спільний

змінами до конструкцій автомобілів, нега-

авіаційний простір (надання можливості єв-

тивним впливом на довкілля. Безпечні тран-

ропейським авіакомпаніям вільно здійснювати

спортні засоби відіграють вирішальну роль

рейси між пунктами в Україні та в обмеженні

у запобіганні аварій та зменшенні шкідливих

наших авіакомпаній на польоти між пунктами в

викидів. В Україні процедура перевірки ви-

середині будь-якої держави-члена ЄС) будуть

значається як “обов’язковий технічний кон-

додатково посилювати неконкурентноспро-

троль” на відміну від європейської “перевір-

можність національних авіаперевізників. Існує

ки придатності до експлуатації”. Окрім цього,

ризик унеможливлення своєчасного впрова-

об’єктом перевірки в ЄС є не тільки техніч-

дження актів законодавства ЄС (у сфері авіа-

ний стан, але і відповідність конструкції тех-

ції), а також змін до них у зв’язку із діючою

нічного засобу на момент першої реєстрації.

ускладненою процедурою нормотворення та
відсутністю комплексного плану впроваджен-

План заходів із виконання Угоди про асоці-

ня актів ЄС із чіткими строками.

ацію визначив ряд заходів, спрямованих на
приведення

національного

законодавства

Після підписання Угоди про САП українські

у сфері обов’язкового технічного контролю

авіакомпанії будуть у більших нерівних умо-

технічних засобів у відповідність до європей-

вах у порівнянні з європейськими і з інших

ського законодавства. Такі заходи мали бути

причин. Ціни на авіаційне пальне в Україні на

імплементовані до 20 березня 2018 року,

20% вищі ніж в ЄС через неоднакову систе-

проте не були виконані. Три законопроекти,

му оподаткування. Зокрема, є питання щодо

розроблені у цій сфері, так і не були розгля-

сплати ПДВ на внутрішніх авіаперевезеннях

нуті ВРУ восьмого скликання.

та додаткових платежів за ввезення в Україну орендованих літаків та запчастин до них
(країни ЄС такі додаткові платежі не сплачують всередині ЄС). Отже ціни на авіаквитки
будуть вищими ніж у європейських авіаком-

41

Дослідження Українського центру європейської політики http://ucep.
org.ua/doslidzhennya/reformuvannya-protsedury-obov-yazkovogotehnichnogo-kontrolyu-transportnyh-zasobiv-v-ukrayini-na-osnovikrashhyh-yevropejskyh-praktyk.html
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паній лоу-костів, які будуть починати рейси з

ки, системи навчання, тренувань та медич-

країн ЄС і вільно літати між пунктами в Україні.

них оглядів локомотивних бригад та інших
заходів, від яких напряму залежить безпека

У сфері залізничного транспорту43:

залізничних перевезень, що збільшує ризик
зростання транспортних подій. Приватні пе-

Позбавлення державного оператора інфраструктури контролю за приватним тяговим
рухомим складом несе загрозу безпеці руху,
життю та здоров’ю пасажирів. Негативні приклади втрати контролю оператором
інфраструктури над цим видом діяльності є
в Британії, прибалтійських державах, США,
в яких цей вид діяльності через деякий час
вимушені були націоналізувати з причин
значних загроз безпеці державних інтересів
та його громадянам.
Відкриття ринку залізничних перевезень без
відповідної підготовки загрожує масовими
звільненнями працівників, дестабілізації в

ревізники займуть найбільш прибуткові частки ринку вантажних перевезень, тим самим
зменшивши можливість АТ «Укрзалізниця»
виконувати соціальні зобов’язання держави. Вже в короткостроковій перспективі після надання вільного доступу до залізничної
інфраструктури внаслідок зменшення доходів АТ «Укрзалізниця» може втратити можливість виконувати свої зобов’язання, в першу
чергу соціальні. Крім цього, вимушена відмова від збиткових видів перевезень призведе
до необхідності скорочення персоналу.
Екологічний вимір транспортної
політики 44:

трудових колективах і масовому відтоку висококваліфікованих кадрів. Приватні переві-

Інфраструктурні, зокрема, транспортні про-

зники створять недобросовісну конкуренцію

екти є потужним чинником впливу на до-

АТ «Укрзалізниця» за рахунок низьких соці-

вкілля. В Україні впроваджено горизонталь-

альних стандартів для своїх працівників, що,

не екологічне законодавство згідно Угоди

в свою чергу, негативно позначиться на дохо-

про асоціацію – Закон України «Про оцінку

дах бюджетів усіх рівнів та внесках до соці-

впливу на довкілля»45 та Закон України «Про

альних фондів.

стратегічну екологічну оцінку»46. Проте відсутність методичної бази для проведення

Приватні перевізники не будуть мати жорстких вимог до технічного стану тягового

екологічних оцінок для транспортних стратегій, планів, програм та проектів ускладнює

рухомого складу, системи контролю безпе-

43

Позиція Профспілки залізничників та транспортних будівельників

44

Позиція Національного екологічного центру України

45

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19

46

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19
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отримання об’єктивних результатів та підви-

Реалізація Угоди про асоціацію в транспорт-

щує ризики негативних наслідків розвитку

ній сфері має чіткі переваги для стану до-

усіх видів транспорту для довкілля.

вкілля. Зокрема це підвищення енергоефективності, зменшення викидів парникових

Існує ризик фрагментації транснаціональних

газів та забруднюючих речовин, модерніза-

транспортних проектів при оцінки їх впли-

ція муніципального транспорту та зменшен-

ву на довкілля, що призведе до неповних та

ня дорожнього трафіку в містах, пошук та

хибних результатів стосовно допустимості і

застосування рішень пом’якшення впливу

умов їх реалізації. Зокрема, проект внутріш-

транспорту на довкілля, в тому числі шляхом

нього водного шляху Е40, яким передбачено

застосування процедур СЕО та ОВД.

з’єднати Балтійське та Чорне моря, у випадку
оцінки впливу на довкілля виключно україн-

Декарбонізація транспорту в контексті

ської частини не дозволить оцінити непрямі

Східного партнерства47:

CO2

та кумулятивні впливи пов’язані з зарегулюванням р. Прип’ять та впливами на екосисте-

У листопаді 2018 року Європейська Комісія за-

му Полісся.

твердила карти TEN-T мережі у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові й Україні.

Основні загрози для довкілля в транспорт-

Тісна співпраця між мережами транспортної

ній сфері полягають у високому рівні вики-

інфраструктури

дів парникових газів та забруднюючих ре-

ність між ЄС та східними сусідами, а також

човин, фрагментації ландшафтів, впливах

підвищить ефективність перетину кордону

на природні оселища, природо-охороню-

та покращить безпеку на дорогах. Ефективні

вані території (об’єкти природо-заповідно-

транспортні мережі ведуть до зростання та

го фонду, Смарагдової мережі, водно-бо-

створення робочих місць, що зближує людей

лотні угіддя), водні об’єкти. Національна

та покращує переміщення товарів. Відповідно

транспортна стратегія не містить механіз-

до вимог ЄС у рамках угод про асоціацію кра-

мів зниження викидів та зменшення впливу

їни Східного партнерства прийняли відповідні

транспорту на зміну клімату. Відсутність су-

стратегічні документи, зокрема Україна при-

часного, комфортного і енергоефективного

йняла Національну транспортну стратегію до

міського громадського транспорту негатив-

2030 року, в якій декарбонізація та зменшення

посилить

взаємопов’яза-

но впливає на довкілля та якість життя міського населення.
47
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негативного впливу транспортної інфраструк-

сті транспортної інфраструктури є на порядку

тури на довкілля є одним з п’яти пріоритетів

денному як частина ресурсоефективності з

України до 2030 року.

можливостями декарбонізації.

Після консультацій Європейсько-українсько-

Інноваційний компонент розвитку

го енергетичного агентства з НУО Східного

транспорту48:

партнерства в рамках 15-ї Транспортної панелі,
були підготовлені рекомендації для Європей-

Імплементація транспортної складової Уго-

ської Комісії. Перелік рекомендацій включав

ди позитивно корелює з наявними можли-

необхідність посилення можливостей для ви-

востями для України щодо участі у програ-

користання низьковуглецевого транспорту та

мі Горизонт 2020.

розвитку енергоефективної інфраструктури із

пріоритетів є пріоритет SC4 «Smart, green

використанням чистої енергії, створення сти-

and integrated transport», який передбачає

мулів для низьковуглецевого транспорту та

фінансування досліджень та інновацій для

транспортної інфраструктури, що сприятиме

досягнення прогресу у таких сферах, як:

екологічно дружнім перевезенням вантажів та

(1) Ресурсно-ефективний транспорт з вра-

пасажирів. Регіон Східного партнерства має

хуванням потреб збереження довкілля; (2)

добре розвинену інфраструктуру лише для

Краща мобільність, менше заторів, більше

бензину та дизелю – найбільших забруднюва-

захисту та безпеки; (3) Досягнення світово-

чів атмосферного повітря. Екологічно дружня

го лідерства в європейській транспортній

транспортна інфраструктура повинна включа-

галузі; (4) Дослідження соціоекономічних

ти інфраструктуру для біопального, електрич-

питань та поведінки учасників руху, а також

ної зарядки, рідкого природного газу та інших

заходи щодо розроблення майбутніх полі-

видів станцій для екологічних транспортних

тик у сфері транспорту. На жаль, на даний

засобів. У той час як інвестиції є ключовим пи-

момент Україна за цим напрямком має низь-

танням, чітка політика щодо прозорої, еколо-

кі результати і тому доцільно активізувати

гічно дружної транспортної інфраструктури є

участь українських організацій в останніх

необхідною передумовою. Не лише транспорт

конкурсах програми Горизонт 2020 та роз-

є джерелом забруднення повітря та іншого

почати підготовку до наступної програми

негативного впливу на довкілля. Необхідно не

HORIZON EUROPE.

У цій програмі серед

забувати про транспортну інфраструктуру також, яка є споживачем енергії, і не завжди є
енергоефективна. Тому питання енергостало48

Позиція Агенції європейських інновацій.
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Розділ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРАМ

ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО
ТРАНСПОРТУ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

У сфері автомобільного транспорту:

користування державного значення на
2018-2022 роки, що сприятиме покра-

u


Необхідна поступова лібералізація між-

щенню

народних автомобільних вантажних пе-

стану автомобільних доріг, забезпечить

ревезень.

нове будівництво і реконструкцію доріг

транспортно-експлуатаційного

за сучасними європейськими стандарu


Запровадити новий підхід до ліцензуван-

тами, сприятиме розвитку транзитних

ня автомобільних перевезень з перед-

автомобільних перевезень та розвитку

баченням, зокрема, вимог щодо ділової

автомобільного туризму, посилить кон-

репутації, фінансової спроможності, про-

троль за якістю та фінансуванням доріг,

фесійної компетентності персоналу та

сприятиме підвищенню рівня зайнятості

забезпечити процедуру доступу до рин-

населення.

ку автомобільних перевезень відповідно
до законодавства ЄС.

u


Доопрацювати і прийняти законодавство,
яке б удосконалило систему обов’язко-

u


Прийняти Закон України “Про внесення

вого технічного контролю і передбачило

змін до деяких законодавчих актів Укра-

запровадження періодичної перевірки

їни щодо врегулювання ринку послуг

транспортних засобів на придатність до

автомобільного транспорту в Україні з

експлуатації для приватних транспорт-

метою приведення їх у відповідність з ак-

них засобів; розширення мережі насам-

тами ЄС”, який сприятиме врегулюванню

перед приватних центрів тестування, що

ринку послуг автомобільного транспорту

здійснюватимуть перевірки та видавати-

та забезпеченню безпеки перевезень.

муть сертифікати придатності транспортного засобу до експлуатації; зменшення

u


Врегулювати питання впровадження про-

ризиків корупції; надання доступу заці-

зорих механізмів фінансування соціально

кавленим сторонам до інформаційного

важливих пасажирських перевезень ав-

забезпечення від виробників транспорт-

томобільними маршрутами, зокрема за-

них засобів; уповноваження навчальних

провадження системи отримання фінан-

центрів та експертів з питань перевірки

сового відшкодування, що виплачується

придатності транспортних засобів до

операторам соціально значущих послуг.

експлуатації, розроблення відповідних
навчальних програм.

u


Забезпечити належне виконання Державної цільової економічної програми
розвитку автомобільних доріг загального
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u


Для здійснення ефективних придорожніх
технічних перевірок комерційних тран-

спортних засобів необхідно визначити

u

відповідальний орган і закріпити його

яльності аеропортів, дерегуляція економіч-

повноваження, а також підготовку та під-

ної діяльності регіональних аеропортів з па-

вищення кваліфікації персоналу. Також

сажиропотоком до 5 млн пасажирів у частині

важливо

аеропортових зборів, а також модернізація в

забезпечити

запровадження

системи перевірки придатності тран-

Необхідне комплексне врегулювання ді-

регіональних аеропортах.

спортних засобів у чіткій відповідності до
європейських норм, встановлених у ди-

u


Переглянути дискримінаційні положен-

рективах, з метою уникнення корупцій-

ня Угоди про САП – ініціювати внесен-

них ризиків у згаданій сфері.

ня відповідних змін до Угоди про САП
(видалити пп. «b» п.1 Додатку ІІ, пп. «а»

У сфері авіаційного транспорту:

п.1 Розділу 4 Додатку ІІІ, ч.2 ст.16) або на
підставі Віденської конвенції 1969 р. та

u 
Необхідна лібералізація авіаційних пере-

Закону України «Про міжнародні дого-

везень. Запровадити особливу та спроще-

вори України» внести відповідні засте-

ну процедуру розроблення та прийняття

реження до Угоди про САП при її рати-

авіаційних правил, яка має бути наближе-

фікації (щодо незастосування пп. «b» п.1

на до діючої в ЄС (внести зміни до Повітря-

Додатку ІІ, пп. «а» п.1 Розділу 4 Додатку

ного кодексу України та прийняти Порядок

ІІІ, ч.2 ст.16).

розроблення, прийняття та впровадження
авіаційних правил України).

u


Створити рівні та конкурентні умови
(однакові правила з оподаткування)

u

u


Підписати та ефективно і вчасно імпле-

для всіх, у тому числі й для європей-

ментовувати Угоду про САП. Запровади-

ських авіакомпаній – ліквідувати акциз

ти комплексний план впровадження всіх

на авіаційне пальне, ПДВ на внутрішні

передбачених в парафованій Угоді про

авіаперевезення та інші платежі за вве-

САП актів законодавства ЄС та встанови-

зення літаків та запчастин до них з кра-

ти терміни їх впровадження.

їн ЄС.


Особливу увагу звернути на необхідність

У сфері морського транспорту та

розбудови термінальних пасажирських

внутрішнього водного транспорту:

та вантажних комплексів із мультимодальними технологіями із забезпеченням

u


Спростити формальності щодо оформ-

міжнародних стандартів якості обслуго-

лення вантажів та суден у торгових пор-

вування пасажирів.

тах.
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u


Необхідне інституційне та законодавче

u


Призначити відповідального за організа-

забезпечення виконання Україною своїх

цію роботи Міністерства в Пріоритетній

зобов’язань як держави прапора, держа-

групі 1А з судноплавства в ЄСДР.

ви порту та прибережної держави відповідно до міжнародних договорів України

u

і законодавства ЄС.


Розпочати окрему програму розвитку
українських міст на річці Дунай в Одеській області з комплексним вирішенням

u


Впровадити спрощені умови реєстрації

ситуації з відновлення роботи портів на

суден під Державним прапором України,

Дунаї та розгортання роботи по мульти-

створити міжнародний реєстр суден.

модальним коридорам в Південній частині Одеської області.

u


Підвищити ефективність діяльності та надання в концесію державних стивідорних

У сфері залізничного транспорту:

компаній у морських портах.
u
u


Необхідна лібералізація ринку залізнич-


У сфері внутрішнього водного транспор-

них перевезень на основі рівноправного

ту необхідна поступова лібералізація

доступу до залізничної інфраструктури

вантажних перевезень внутрішніми вод-

та справедливої конкуренції між переві-

ними шляхами, відкриття внутрішніх вод-

зниками.

них шляхів для іноземних суден.
u
u


Нормативно-правове забезпечення функ-


Прийняти закон України “Про внутрішній

ціонування ринку залізничних переве-

водний транспорт”.

зень шляхом прийняття нового ЗУ “Про
залізничний транспорт” та відповідних

u


Забезпечити виконання Стратегії імпле-

підзаконних актів.

ментації положень директив та регламентів ЄС у сфері міжнародного морського

u


Запровадити механізм допуску до ринку

та внутрішнього водного транспорту та

залізничних перевезень перевізників різ-

відповідний план заходів.

них форм власності (ліцензування, сертифікація безпеки).

u


Внести зміни в у відповідні нормативно-правові акти України щодо застосу-
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u


Прийняти закон України “Про залізнич-

вання форм ДАВІД, а саме лист про па-

ний транспорт” та відповідні підзаконні

сажирів, про прибуття та відбуття судна.

акти.

u


Необхідно провести структурну реформу

вимог Угоди про асоціацію між Украї-

ПАТ “Укрзалізниця” (фінансове та орга-

ною, з однієї сторони, та Європейським

нізаційне розділення оператора інфра-

Союзом, Європейським співтовариством

структури та перевізника).

з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Це забезпечить

u


Долучити всі зацікавлені сторони (проф-

впровадження періодичних перевірок

спілки, науковці, залізничники) до роз-

на придатність до експлуатації, вста-

робки проектів, які стосуються рефор-

новлення вимог щодо контрольних при-

мування

та

строїв (обмежувачів швидкості, тахогра-

забезпечити широке громадське обгово-

фів), забезпечить контроль за робочим

рення всіх заходів із реформування за-

часом водіїв та ін.

залізничного

транспорту

лізничного транспорту.
u
У сфері безпеки на транспорті:


Привести у відповідність до європейського законодавства законодавство України
щодо перевезення небезпечних ванта-

u


У сфері безпеки на транспорті необхідно

жів.

запровадити дієвий механізм управління
безпекою на транспорті, державного наг-

u


Визначити відповідального в Міністер-

ляду і контролю. Забезпечення ефектив-

стві інфраструктури України за участь та

ного розподілу функцій між державними

подальшу імплементацію домовленостей

органами щодо розслідування, ліцензу-

щодо впровадження спільних кроків на

вання, сертифікації та державного контр-

синхронізацію правил щодо перевезення

олю за безпекою. Забезпечення впрова-

небезпечних вантажів.

дження вимог законодавства ЄС щодо
безпеки на транспорті.

u


У зв’язку з тим, що ратифікована Європейська Угода про міжнародні переве-

u


Належним чином виконувати Держав-

зення небезпечних вантажів внутрішніми

ну програму підвищення рівня безпеки

водними шляхами AND не включає пра-

дорожнього руху в Україні на період до

вил та додатків, необхідно провести пе-

2020 року.

реклад додатків та правил до угод ADN,
RID ADR власними ресурсами та погоди-

u


Прийняти закон України “Про внесення

ти їх відповідно до українського законо-

змін до деяких законодавчих актів Укра-

давства.

їни у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до
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У сфері ТЕN-T:

зень чи використання внутрішніх водних
шляхів, обов’язкової робити пріорети-

u 
Необхідна реконструкція мережі магі-

зацію на користь робіт, які мають пряме

стральних автомобільних доріг, що від-

відношення до об’єктів та шляхів, які вхо-

повідає стандартам мережі TEN-T. Довго-

дять до мережі TEN-T.

строкове фінансове планування реалізації
інфраструктурних проектів у транспорт-

Щодо екологічних аспектів реалізації

ній галузі з пріоритизацією проектів, що

транспортної політики:

пов’язані з мережею TEN-T.
u
u


Розробити та впровадити методику для


Провести аналіз відповідності сучасним

оцінки шкідливого впливу цивільних по-

потребам

вітряних суден на довкілля з урахуван-

і

пріоритетам

індикативних

карт ТЕN-T для України.

ням стандартів ICAO та вимог Євроконтролю, європейських директив.

u


Забезпечити включення внутрішніх водних шляхів України до індикативної карти

u 
Розробити законодавчі та регуляторні акти,

TEN-T, з обов’язковим включенням цього

аналогічних до діючих в ЄС для врегулю-

питання на Раді асоціації у 2019 році та на

вання критичних аспектів, що стримують

Саміті країн Східного партнерства в 2020

розвиток аеропортів – шляхом резерву-

році.

вання та захисту від зміни цільового використання чи незаконної забудови земель

u


Розпочати окрему програму розвитку

навколо аеропортів, в тому числі на основі

українських міст на річці Дунай в Одесь-

розроблених карт зон обмеження забудо-

кій області з комплексним вирішенням

ви (вплив авіаційного шуму та електромаг-

ситуації з відновлення роботи портів на

нітного забруднення), санітарно-захисної

Дунаї та розгортання роботи по мульти-

зони (забруднення повітря викидами аві-

модальним коридорам в Бессарабії.

адвигунів та інших стаціонарних/пересувних джерел) та зон громадської безпеки

u


Включити усі проекти, передбачені реа-

для аеродромів цивільної авіації.

лізацією TEN-T в Україні, до Плану дій з
виконання Транспортної стратегії України до 2030 року.

u


Розробити комплексний план спільно з
ДАСУ щодо інкорпорування технічних
регламентів ЄС в національне законо-

u
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При проведенні ремонтних робіт для ав-

давство з охорони довкілля, а саме №

томобільних доріг, залізниці, авіа переве-

216/2008, № 748/2012.

u 
Провести оцінку впливу на довкілля вну-

u


Включити внутрішні водні шляхи Украї-

трішнього водного шляху Е40, використо-

ни до мережі коридорів TEN-N, та підня-

вуючи наявні інструменти СЕО та ОВД.

ти це питання в спільній декларації Ради
Асоціації в грудні 2019 року.

Щодо реалізації транспортної
складової ЄСДР:

u


Імплементувати в українську нормативну базу форми прикордонного контролю

u


Стосовно розвитку та підтримки страте-

ДАВІД.

гічних логістичних коридорів між Україною та ЄС, пропонуємо зосередити увагу

u


Докласти усіх зусиль як з боку України,

на перевагах річкового судноплавства,

так і з боку Європейської Комісії щодо

особливо щодо можливостей річки Ду-

приєднання України до організації АК-

най.

ВАПОЛ, робота якої пов’язана з обміном
інформацією щодо річкового транспорту.

u


Міністерству

інфраструктури

України

провести аналіз Плану дій ЄСДР на пред-

u


Здійснити переклад на українську мову

мет можливого підсилення та пріорити-

правил та додатків до ADR (Європейська

зації окремих завдань в рамках спільних

угода про міжнародне дорожнє переве-

заходів з іншими країнами щодо посилен-

зення небезпечних вантажів), RID (Прави-

ня політики мультимодальних конекторів

ла міжнародних перевезень небезпечних

та території України, як пілотний проект

вантажів залізницею) та ADN (Європей-

мультимодального конектора можна роз-

ську Угоду про міжнародні перевезення

глядати переваги Одеської області.

небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами), в тому числі визначити

u


Визначити пріоритетні проекти та заходи

відповідального від Міністерства інфра-

в Закарпатській, Івано-Франківській, Чер-

структури за участь в Робочій групі ПН1а

нівецькій та Одеській областях для про-

та ПН11 ЄСДР щодо ADN.

сування їх через інструменти ЄСДР.
u


Розробити комплексну програму відновлення внутрішнього судноплавства на
річці Дунай з плануванням роботи мультимодальних коридорів у південній частині Одеської області.
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