Проект
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
наради під головуванням Прем'єр-міністра України ГРОЙСМАНА В.Б.
щодо розвитку ринку авіаційних пасажирських перевезень
3 липня 2017 року

1.

к. 741 (Будинок Уряду, 7-й поверх)

Основні проблеми та шляхи реформування ринку авіаційних пасажирських перевезень
- стан та національні пріоритети розвитку авіаційної галузі;
- стимулювання розвитку регіональних аеропортів;
- дерегуляція процедур та створення конкурентних умов доступу на ринок приватних
операторів;
- впровадження процедури концесії терміналів аеропортів
- підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС
до 5 хв. кожен

Доповідачі:
ОМЕЛЯН
Володимир Володимирович

-

Міністр інфраструктури України

БІЛЬЧУК
Олександр Васильович

-

Голова державної авіаційної служби України
до 3 хв. кожен

Обговорення
РЯБІКІН
Павло Борисович
КОСТРЖЕВСЬКИЙ
Денис Борисович
учасники наради

2.

-

Генеральний директор ДП МА "Бориспіль"

-

Голова Ради директорів КП МА «Київ» (Жуляни)

Перспективи перетворення міжнародного аеропорту «Бориспіль» у провідний хабовий
центр авіаційного сполучення Східної Європи
оцінка відповідності стану авіаційної інфраструктури сучасним вимогам, ефективності
застосування новітніх технологій, доступності аеропорту для осіб з особливими потребами;
рівня безпеки польотів та авіаційної безпеки; забезпечення обладнанням, наземною технікою,
засобами обслуговування пасажирів, багажу та вантажу відповідно до міжнародних вимог;
земельних питань та оновлення інфраструктури
до 5 хв. кожен

Доповідачі:
РЯБІКІН
Павло Борисович

-

до 3 хв. кожен

Обговорення
учасники наради

3.

Генеральний директор ДП МА "Бориспіль"

Аналіз стану та перспектив здійснення повітряних пасажирських перевезень
авіакомпаніями з моделлю ведення бізнесу «лоу-кост» з/до України прагматична оцінка
передумов успішного розвитку «лоукостів» та їх позитивного впливу на ринок авіаційних
пасажирських перевезень: мобільність туристів/пасажирів (!!!безвізовий режим з ЄС); прозора
та довгострокова державна стратегія з лібералізації авіаринку; сприятливі умови валютного
регулювання; вартість авіа пального; гнучка політика ціноутворення в аеропортах;
підтримка аеропортів місцевою владою
до 5 хв. кожен

Доповідачі:
ОМЕЛЯН
Володимир Володимирович

-

Міністр інфраструктури України

РЯБІКІН
Павло Борисович

-

Генеральний директор ДП МА "Бориспіль"

КОСТРЖЕВСЬКИЙ
Денис Борисович

-

Голова Ради директорів КП МА «Київ» (Жуляни)

Обговорення
учасники наради

4.

Підбиття підсумків

до 3 хв. кожен

до 5 хв.
Загальна тривалість наради до 90 хв.

