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Щодо виконання Плану заходів з 
підготовки до запровадження САП

Шановний пане Володимире!

У зв’язку із Вашим запитом щодо виконання Плану заходів з підготовки до 
запровадження спільного авіаційного простору України з Європейським Союзом і 
його державами-членами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 8 лютого 2017 р. № 88-р, у межах компетенції інформуємо про таке.

П.І. Посилення політичного та дипломатичного діалогу і проведення 
консультацій з ЄС з метою підписання Угоди між Україною та ЄС і його 
державами-членами про спільний авіаційний простір.

Як відомо, 21-22 жовтня 2013 року в Брюсселі відбувся 8-й раунд 
переговорів, за результатом якого сторони завершили погодження тексту Угоди 
про спільний авіаційний простір (далі-Угода про САП). Парафування документу 
відбулося 28 листопада 2013 року в ході Вільнюського саміту СС.

Водночас, сторона СС відкладала підписання Угоди про САП через 
відсутність консенсусу між Іспанією та Великою Британією в частині положення 
щодо застосування Угоди до аеропорту Гібралтар (підпункт 31 «Територія» статті 
2 «Визначення»).

Питання необхідності завершення переговорного процесу щодо укладення 
Угоди про САП перебуває у центрі уваги керівництва Міністерства і на постійній 
основі порушується у ході переговорів зі стороною СС в рамках спільних заходів. 
Зокрема, за результатами зустрічі Президента України та Міністра закордонних 
справ України з Європейським комісаром з питань сусідства та розширення 
Олівером Варгеї 12 лютого ц.р. одним із пріоритетів співпраці на поточний рік 
визначено підписання Угоди про САП.
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77.2. Завершення погодження проекту акта Президента України щодо 
надання повноважень на підписання Угоди.

Розпорядженням Президента України від 18.05.2015 №516/2015-рп було 
уповноважено Міністра інфраструктури України А. Пивоварського на 
підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами- 
членами про Спільний авіаційний простір. У зв’язку зі зміною Уряду причетні 
ЦОВВ отримали доручення здійснити внутрішньодержавні процедури, 
необхідні для підписання Угоди про САП.

77. 3. Узгодження з ЄС дати підписання Угоди.
У зв’язку із виходом Великої Британії з ЄС процес укладення Угоди про 

САП було розблоковано. МЗС спільно з Європейською Комісією опрацьовано 
подальший алгоритм дій. Наразі Європейська Комісія має узгодити прийнятне 
формулювання щодо аеропорту Гібралтар з Іспанією та передати проект на 
погодження українській стороні.

Після проходження внутрішньодержавних процедур, необхідних для 
підписання Угоди в ЄС і в Україні, Угода про САП має бути підписана.

77.70. Створення Української частини Спільного комітету, який відповідно 
до статті 29 Угоди є відповідальним органом із застосування Угоди.

Спільний Комітет буде створено після набрання чинності Угодою про САП. 
Сторони розглядають можливість попереднього проведення експертних 
консультацій з метою обговорення технічних аспектів імплементації Угоди про
САП.

З повагою

Директор
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