Розвиток транспортного
сектору

Круглий стіл на тему:
«Угода про Асоціацію між
Україною та ЄС:
Регіональний вимір»

Угода про Асоціацію:
транспорт та поштовий зв’язок

 Підрозділ 4 «Поштові та кур'єрські послуги»,
Підрозділ 7 «Транспортні послуги» розділу IV
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»
 Глава 7 «Транспорт» розділу V «Економічне та
галузеве співробітництво»

 Додатки 17, 32, 33

Спільні органи
Рада асоціації Україна-ЄС
Рада асоціації утворена відповідно до статті 461 Угоди про асоціацію
Здійснює моніторинг та контроль виконання Угоди та періодично
переглядає функціонування Угоди у світлі її цілей.
Члени Ради - члени Кабінету Міністрів

Комітет асоціації Україна-ЄС
-Комітет асоціації утворений відповідно до статті 464 Угоди
про асоціацію
-Надає допомогу Радi асоціації під час виконання нею своїх обов’язків
-Члени Комітету - заступники міністрів з питань європейської
інтеграції

Кластер 3 Підкомітету асоціації Україна-ЄС
Утворений Радою асоціації з метою
обговорення на експертному рівні досягнутих
результатів

Координаційна рада та 8 робочих груп у відповідних сферах
Утворена МІУ з метою координації та моніторингу імплементації
Угоди про асоціацію

Транспортні послуги в рамках ПВЗВТ
Підрозділи 7 та 4, додаток 17
доступ до портів

використання інфраструктури

Морський
транспорт

застосування морських
допоміжних послуг

ЛібералізацІя

доступ до морських ринків

адаптація законодавства

Поштові
послуги

юридично відокремлений
регуляторий орган

запобігання монополістичній
практиці

Авіаційний
транспорт
Автомобільний, залізничний та
внутрішній водний транспорт

Угода про САП

угоди в галузі автомобільного,
залізничного та внутрішнього
водного транспорту

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
У сфері автомобільного транспорту
та дорожнього господарства
(12 Директив та Регламентів) - технічні умови, безпека,
соціальні умови, податкові умови – (впровадження протягом 3-5 років);

прийняття
єдиних
технічних
параметрів і
вимог

підвищення
відповідальності
перевізників

Законопроект “Про
приведення законодавства
України у сфері
автомобільного
транспорту у відповідність
з актами Європейського
Союзу”
забезпечення
належних
умов праці та
відпочинку

включає норми
14-ти актів
законодавства
ЄС

створення
прозорих умов
функціонування
ринку
автоперевезень,

Постановою Кабміну
від 21.10.2015 № 869
«Про внесення змін до
пункту 22.5 Правил
дорожнього руху»

Затверджено встановлення
обмежень на рух
транспортних засобів з
навантаженням на вісь

РЕФОРМИ
у сфері дорожнього господарства
Децентралізація системи управління:
- Передача доріг місцевого значення місцевим органам влади
- Передача експлуатаційних потужностей та техніки на їх
Міністерство
утримання
Інфраструктури
49 тис. км

169 тис. км
Місцеві органи
Влади
120 тис. км

Створення Державного дорожнього фонду
60% - дороги
державного значення

Розподіл

ДДФ

35% - дороги місцевого
значення

5% - утримання доріг

Джерела

Акцизи, штрафи, плата за
проїзд та інше

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

У сфері залізничного транспорту
(11 Директив та Регламентів; впровадження протягом 8 років)
створення
нової
моделі
державного
управління
утворення
суб’єкту
«оператор
інфраструктури»

Запровадження вільного
тарифоутворення

новий
підхід до
організації
перевезень

Законопроект «Про
залізничний
транспорт», який
приведено у
відповідність до
Директив та
Регламентів ЄС
(9 актів
законодавства ЄС)

функції з
державного
регулювання
тарифів–
НКРТ

Впровадження системи
управління
безпекою
європейсько
-го зразка

 Ведеться робота
щодо врахування
інтересів
транспортного
«простору
1520
мм»

державне
регулювання
тарифів

Утворено
ПАТ УЗ

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
У сфері внутрішнього водного транспорту
(6 Директив, впровадження протягом 3-5 років)
Затверджено
Інтеграція внутрішніх
Розроблено проект Закону
Положення про
водних шляхів (ВВШ)
України «Про внутрішній водний
порядок видачі
України до регіональної
транспорт»
посвідчення
мережі Східного
 Правове врегулювання
судноводія
партнерства
правовідносин;
торговельного судна,
яке допущено до
 сприяння розвитку берегової
плавання на
інфраструктури;
судноплавних ВВШ

 покращення стану річкового
господарства;
 сприяння розвитку на конкурентних
засадах ринку послуг;
 переорієнтація вантажопотоків на
екологічний та економічний
річковий транспорт.

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
У сфері морського транспорту
(20 Директив та Регламентів, впровадження протягом 3-6 років)


Підготовка до ратифікації
Конвенції Міжнародної
організації праці 2006 року
про працю в морському
судноплавстві







Дорожня карта з
наближення законодавства
України до права ЄС у сфері
міжнародного морського
транспорту








реформування державного нагляду і
контролю;
посилення відповідальності;
посилення контролю за рухом суден;
уніфікація правил та стандартів
безпеки;
гармонізація вимог і процедур;
підвищення рівня підготовки
моряків;
зменшення шкідливого впливу на
навколишнє середовище;
спрощення та гармонізація
адміністративних процедур;
підвищення рівня безпеки портів;
посилення безпеки суден та
портових споруд;
уніфікація правил перевезення.

 Прийнято постанову «Про посвідчення особи моряка»
 Робоча група з питань підготовки пропозицій щодо створення на основі ІСПС
системи морського руху та її подальшої інтеграції до SafeSeaNet
 Реалізуються спільні проекти з EMSA та AnNa MSW (Морське Єдине вікно).

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
У сфері безпеки на транспорті
 Для імплементації Директиви щодо перевезення небезпечних
вантажів внутрішніми шляхами розроблено проекти :
-ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення
їх у відповідність із законодавством ЄС у сфері перевезення небезпечних
вантажів»,
- 2 накази МІУ,
 Для імплементації
Директиви про
- 1 постанова КМУ;
безпеку залізниць у Співтоваристві



Укрморрічінспекція

Державна служба
України з питань
безпеки на
транспорті

Укртрансінспекція

Створення
служби
відповідно до
кращих
європейських
практик



Створення
спеціального
фонду



Професійні
працівники



Сучасне
обладнання та
матеріальнотехнічне
забезпечення

розроблено проект постанови КМУ «Про
затвердження Технічного регламенту з
безпеки рухомого складу залізничного
транспорту», що знаходиться на стадії
доопрацювання з метою приведення у
відповідність із вимогами Мін’юсту.

 Затверджені зміни до Правил безпеки та
порядку ліквідації аварійних ситуацій з
небезпечними
вантажами
при
перевезенні
їх
залізничним
транспортом,
Правил
перевезення
наливних
вантажів,
Правил
перевезення небезпечних вантажів.
 Придорожня перевірка придатності
комерційних транспортних засобів до
експлуатації (Директива 2014/47/ЄС)

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
У сфері авіаційного транспорту

?

18.05.2015 прийнято
Розпорядження
Президента України №
516/2015-рп, яким надано
повноваження на
підписання Угоди між
Україною та ЄС і його
державами-членами про
Спільний авіаційний
простір Міністру
інфраструктури
А. Пивоварському.



Ведеться робота з метою розробки Дорожньої карти щодо імплементації європейських
норм.



Підготовлено до підписання:
 Домовленості між МІУ та ЄК щодо збіжності систем сертифікації;

 Робочі домовленості між ДАСУ та EASA про співробітництво в сфері безпеки
цивільної авіації.


Підписано Робочу домовленість між ДАСу та EASA щодо участі у програмі ЄС SAFA та
збір і обмін інформацією з безпеки польотів повітряних суден.



Прийнято постанову Уряду «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та
порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
знищення посвідчення члена».

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ
У сфері поштових послуг
(3 Директиви, впровадження протягом 2 років)

Прогрес

Реформа управління
ДП «УКРПОШТА»

Розроблено
законопроект “Про
внесення змін до
Закону України про
поштовий зв’язок “

встановлення спільних правил
розвитку внутрішнього ринку
поштових послуг
Співтовариства та
вдосконалення якості послуг

встановлення
стандартів якості

відкрита конкуренція
Фіналізовано, спільно з
експертами ЄС проект
Дорожньої карти з
наближення
законодавства України до
права ЄС
(3 Директиви)

перегляд умов та
гарантування доступу
до поштової мережі

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
Спільні проекти та програми з ЄС
Поточні проекти:
-- Програма Секторальної бюджетної підтримки «Підтримка імплементації транспортної
стратегії України»;
-- 1 проект Twinning у сфері безпеки дорожнього руху;
-- технічна допомога ЄІБ в рамках Угоди «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої
мережі в Україні»;
-- проект ЄІБ з розвитку міського електричного транспорту України.
Заплановані проекти:
-- 3 нових проекта Twinning:
1) надання інституційної підтримки МІУ з питань підвищення ефективності роботи та
конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні;
2) адаптація нормативно-правових актів, що регулюють діяльність авіації загального
призначення у сфері видачі ліцензій авіаційному персоналу, виконання польотів та льотної
придатності у відповідність до законодавства ЄС та їх впровадження;
3) підвищення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів мультимодальним
транспортом;
-- новий проект ТД щодо підтримки Угоди про асоціацію та Транспортної стратегії;
-- новий проект технічної допомоги «Допомога українським органам влади у покращенні
управління інфраструктурними проектами»;

Східне партнерство
Транспортна панель
1. Включення ВВШ України до регіональної мережі TEN-T
2. Фінансова допомога країнам-сусідам ЄС у Східному
регіоні

 CEF,
 NIF,
 “quick wins”
3. Транс’європейська транспортна мережа:
 Оновлення пріоритетних маршрутів на затверджених
картах
 Оновлення Регіонального дослідження СхП
 Оновлення переліку інфраструктурних пріоритетних
проектів

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
заступник директора Департаменту міжнародного
співробітництва –
начальник відділу європейської інтеграції
та технічної допомоги
Міністерства інфраструктури України

Олена Проскура

bilateral@mtu.gov.ua
+380-44-351-40-28

