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Про проекти законів                                                                                 

(реєстр. № 6405, 6405-1)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, 

встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за 

забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у 

галузі цивільної авіації (реєстр. № 6405 від 08.12.2021), внесений народними 

депутатами України Павловським П.І., Бондаренком О.В., Микишею Д.С. та 

іншими, та альтернативний проект Закону України проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів, 

спрямованих на дерегуляцію господарської діяльності та адаптацію 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері 

цивільної авіації, а також встановлення додаткових механізмів з метою 

здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації) 

(реєстр. № 6405-1 від 22.12.2021), внесений народними депутатами України 

Безгіним В.Ю., Загоруйко А.Л., Нагаєвським А.С. та іншими. 

Метою законопроекту реєстр. № 6405 є спрощення доступу на ринки 

авіаційних перевезень і послуг з наземного обслуговування шляхом 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 

цій сфері, а також закріплення на законодавчому рівні додаткових заходів, 

спрямованих на підвищення рівня безпеки авіації. 

Законопроектом пропонується внести  зміни до Повітряного кодексу 

України (далі - Кодекс) в частині: 

приведення у відповідність до вимог Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» щодо ліцензування 
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господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та/або 

небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом; 

регламентації здійснення діяльності державних інспекторів та 

уповноважених на проведення перевірок посадових осіб уповноваженого 

органу з питань цивільної авіації в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України;  

спрощення процедури видачі уповноваженим органом з питань 

цивільної авіації сертифіката льотної придатності і дозволу на виконання 

польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден; 

виключення положень щодо: отримання прав на експлуатацію 

повітряних ліній українськими авіаперевізниками на виконання регулярних 

повітряних перевезень у межах України, авіаційних перевезень в інших 

державах, а також українськими та іноземними авіаперевізниками на 

здійснення чартерних повітряних перевезень в межах України; 

отримання сертифіката відповідності підприємствами та 

організаціями, які здійснюють наземне обслуговування в галузі цивільної 

авіації. 

Альтернативний законопроект реєстр. № 6405-1 в основному дублює 

норми основного законопроекту, проте має свої відмінності. Зокрема, 

альтернативним законопроектом не уточнюються існуючі та не 

визначаються нові терміни у Кодексі, не уточнюється норма щодо дозволу 

на виліт цивільного повітряного судна, що передбачена частиною 6 статті 

46 Кодексу. Також відрізняються між собою запропоновані 

законопроектами редакції статті 64 Кодексу.  

Відповідно до експертних висновків Міністерства фінансів України 

законопроекти потребують доопрацювання, реалізація положень обох 

законопроектів може вплинути на показники державного бюджету, до 

законопроектів не додано фінансово-економічних розрахунків та 

обґрунтувань. 

 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань транспорту та інфраструктури 

самостійно визначитись щодо законопроекту, який рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань транспорту та 

інфраструктури. 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 


