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МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків між Європою та 

Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, розгалуженої мережі залізниць і автомобільних 

доріг створюють всі необхідні передумови для збільшення обсягів транзиту вантажів в напрямках Північ-

Південь і Захід-Схід, а також подальшої інтеграції України в транспортну систему «Європа-Азія», що є 

найважливішим завданням у світлі підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, що передбачає відразу кілька 

положень, пов'язаних з авіацією, морським і наземним транспортом. Що дозволить максимально зблизити 

Україну і країни Євросоюзу, вибудувати єдину систему комунікацій і правил пересування, нові зручні 

логістичні маршрути, залучити нові транспортні компанії. 

19-21 жовтня 2016 року в Одесі, на території Одеського морвокзалу відбудеться Міжнародний 

Чорноморський Транспортний Форум 2016, який об'єднає в собі 19-у міжнародну виставку з транспорту 

і логістики «ТрансУкраїна 2016», міжнародну спеціалізовану виставку «Трансрейл Україна 2016», 

спеціалізовану виставку « Комерційний і муніципальний транспорт 2016 », 19-у міжнародну 

конференцію:« Розвиток ринку транспортних послуг в Україні в умовах інтеграції в європейські та 

міжнародні транспортні системи », а також 13-ту Міжнародну виставку по судноплавству, 

суднобудуванню та розвитку портів «Одеса 2016». 

Координаторами виставок і конференції є Міністерство інфраструктури України та Асоціація портів 

Чорного та Азовського морів (BASPA). Дані заходи також підтримують: Одеська обласна державна 

адміністрація, Одеська міська рада, Міжнародна асоціація судновласників Чорноморського регіону 

(BINSA), Чорноморська регіональна асоціація суднобудівників і судноремонтників (BRASS), Міжурядова 

комісія TRACECA, Дунайська комісія, Асоціація контейнерних ліній України, Європейська бізнес 

асоціація, Асоціація суднобудівників України «Укрсудпром», Українська логістична асоціація, Федерація 

роботодавців транспорту України, Європейська спілка транспортників України, Асоціація міжнародних 

експедиторів України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, Асоціація 



міжнародних експедиторів України (АМЕУ), Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України 

(АСМАП). 

У рамках конференції будуть розглянуті наступні питання: 

• Стратегія розвитку морської портової інфраструктури. Створення умов для залучення інвестицій 

відповідно до морської доктрини України; 

• Міжнародні інтермодальні перевезення (контейнерні, авто-паромні, залізнично-паромні): оптимізація 

процесу доставки вантажів 

• Місце України в євроазіатських транспортних проектах. Морський шовковий шлях XXI століття; 

• Перспективи збільшення обсягів річкових перевезень в Україні (Дніпро, Південний Буг), розвиток 

Нижнього Дунаю; 

• Будівництво нових термінальних потужностей (зернові термінали, LNG термінали), Агрологістика; 

• Розвиток транспортно-логістичного ринку. Безпека ланцюгів поставок, митне оформлення; 

• Зелена логістика в Україні: ідеї, практика, перспективи. Застосування альтернативних видів енергії на 

транспорті. 

У рамках Форуму плануються: 

• Круглий стіл з розвитку трансчорноморських контейнерним ліній (Організатор: Асоціація контейнерних 

ліній України) 

• Круглий стіл з підготовки та дипломування моряків (Модератор: Асоціація крюїнгових агенств України) 

• Круглий стіл «Особливості транспортування небезпечних і спеціальних видів вантажів» 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у виставках і заходах Форуму, а також у формуванні ділової програми. 
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