
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098»

I. Визначення проблеми
Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня

2004 року № 1098 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня
2004 року за № 1657/10256 затверджені Правила оформлення вантажних
перевізних документів на перевезення морським транспортом (далі − Правила).
Правила встановлюють порядок оформлення 19 вантажних перевізних
документів на перевезення вантажів морським транспортом та їх форму, а саме:

картка обліку експортного, транзитного вантажу (приймальний акт);
доручення на відвантаження експортних, транзитних вантажів
штурманська розписка;
люкова записка;
вантажний список по вантажах, належних до навантаження на судно;
здавальний акт;
вантажний план;
маніфест на вантажі;
тальманська розписка;
наряд;
видатковий ордер;
повідомлення;
навантажувальний ордер;
приймально-здавальна відомсть;
відвіс;
подорожній лист;
генеральний акт;
акт повідомлення;
здавальний Акт.
Слід зазначити, що Правила визначають тільки порядок оформлення

вантажних перевізних документів на паперових бланках встановленого зразку
та не визначають випадків оформлення та призначення таких документів.
Також, Правилами встановлено, що оформлення вантажних перевізних
документів із використанням електронних інформаційних систем допускається
з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг. У такому
разі паперовий документообіг не здійснюється. Формат електронних перевізних
документів, а також порядок їх обігу на території морського порту визначаються
спільно адміністрацією морського порту та заінтересованими органами
виконавчої влади і суб'єктами господарювання, які провадять свою діяльність
на території морського порту (за їх згодою). Тобто питання застосування
електронних перевізних документів в порту здійснюється добровільно та
потребує узгодження з суб’єктом господарської діяльності.Документ СЕД МІУ IT-Enterprise
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Розвиток інформаційних технологій у морській галузі, як у світі, так і в
Україні рухається у напрямку відмови від паперових документів, а Правила
регулюють тільки порядок оформлення паперових перевізних документів та не
регулюють оформлення перевізних документів у електронному вигляді. Разом з
цим, Правила не забезпечують сучасних відносин між учасниками портового
співтовариства, тому портові оператори та морські термінали почали
розробляти власні інформаційні системи з можливістю обміну документами та
інформацією у електронному вигляді, чим заповнили вакуум регулювання з
цього питання. Наразі суб’єкти господарювання самостійно визначають, які
документи та які графи у документах необхідно використовувати та не
використовують норми встановлені Правилами. Регулювання паперових форм
вантажних перевізних документів є не тільки недоцільним, але є стримуючим
фактором у впровадженні кращих світових практик.

У зв’язку із викладеним, Правила повинні бути скасовані як такі, що не
відповідають сучасним відносинам між учасниками портового співтовариства,
шляхом визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та
зв’язку України від 13 грудня 2004 р. № 1098.

Реалізація акта вплине на:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Вищезазначена проблема обумовлена чинними правовими нормами, а тому
не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та чинних
регуляторних актів.

II. Цілі державного регулювання

Ціль прийняття нормативного акта − дерегуляція господарської діяльності
у морських портах України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1 Скасування діючих Правил.
Альтернатива 2 Збереження вимог діючих Правил.

Альтернатива 3 Внесення змін до діючих Правил, в яких чітко
визначити форми перевізних документів, порядок їх
заповнення та випадки коли той чи інший перевізний
документ повинен оформлюватися.
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Альтернатива 4 Внесення змін до діючих Правил, в яких визначити
можливість застосування перевізних документів тільки у
електронні формі.

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1: Скасування діючих Правил це крок з дерегуляції
господарської діяльності у морських портах України.
Призведе до відміни зайвого регулювання у морській
галузі України, якого наразі не дотримуються у зв’язку із
тим, що в Правилах містяться застарілі норми.
Скасування діючих Правил відкриє шлях до подальшого
удосконалення норм, що регулюють відношення між
учасниками портового співтовариства.

Альтернатива 2: Збереження вимог діючих Правил залишить чинним
нормативно-правовий акт, який містить застарілі норми.
У суб’єктів господарювання, які приходять на ринок
портових послуг виникають складнощі із адаптацією до
умов, в яких не виконуються вимоги нормативно-
правового акту та побудовою відносин з контрагентами,
які вже деякий час працюють на ринку портових послуг.

Альтернатива 3: Внесення змін до діючих Правил, в яких чітко
визначити форми перевізних документів, порядок їх
заповнення та випадки коли той чи інший перевізний
документ повинен оформлюватися. З одного боку ця
альтернатива має позитивний вплив на відносини
суб’єктів господарювання, які надають або отримують
портові послуги в частині їх стандартизації та уніфікації.
Але за час коли існували Правила суб’єкти
господарювання розробили власні інформаційні системи
та форми електронних документів, які циркулюють у цих
інформаційних системах. Для впровадження власних
інформаційних систем суб’єкти господарювання
витратили значні фінансові, матеріальні та трудові
ресурси. Впровадження нових форм перевізних
документів матиме наслідком повторне витрачання
ресурсів суб’єктів господарювання.

Альтернатива 4:
документів тільки у
електронні формі.

Внесення змін до діючих Правил, в яких визначити
можливість застосування перевізних документів тільки у
електронні формі безперечно буде прогресивним кроком,
але на ринку надання портових послуг існує значна
кількість суб’єктів господарювання, які наразі не готові
до повної цифровізації обміну документами та
інформацією. Обов’язковість передачі документів та
інформації в електронному вигляді приведе до нарікань
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та скарг з боку суб’єктів господарювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1:
скасування діючих
Правил.

Приведе до відміни
зайвого регулювання у
морській галузі України,
якого наразі не
дотримуються у зв’язку
із тим, що в Правилах
містяться застарілі
норми. Скасування
діючих Правил відкриє
шлях до подальшого
удосконалення норм, що
регулюють відносини
між учасниками
портового
співтовариства

Відсутні

Альтернатива 2:
збереження вимог
діючих Правил.

Відсутні Відсутні

Альтернатива 3:
внесення змін до
діючих Правил, в
яких чітко
визначити форми
перевізних
документів, порядок
їх заповнення та
випадки коли той чи
інший перевізний
документ повинен

Стандартизація та
уніфікація перевізних
документів в морській

галузі України.

Відсутні.
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оформлюватися.
Альтернатива 4:
внесення змін до
діючих Правил, в
яких визначити
можливість
застосування
перевізних
документів тільки у
електронні формі.

Перехід морській галузі
України на цифрову

передачу документів та
інформації.

Витрати на створення
інформаційної системи, 50
млн. грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість
суб’єктів
господарювання,
що підпадають
під дію
регулювання,
одиниць

22 93 0 0 115

Питома вага
групи у загальній
кількості,
відсотків

19,13% 80,87% 0 0 100%

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1:
скасування діючих
Правил.

Відміна регулювання
Правил оформлення
перевізних документів
відобразить реальний
стан справ, що існує в
морській галузі.

Відсутні

Альтернатива 2:
збереження вимог
діючих Правил.

Відсутні

Необхідність створення
власної інформаційної
системи та інтеграція її до
інформаційних систем
державних органів, що
здійснюють заходи
офіційного контролю.
Розробка та впровадження
інформаційної системи та
обладнання для роботи такої
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системи коштує 5 млн. грн.
Альтернатива 3:
внесення змін до
діючих Правил, в
яких чітко
визначити форми
перевізних
документів, порядок
їх заповнення та
випадки коли той чи
інший перевізний
документ повинен
оформлюватися.

Стандартизація та
уніфікація перевізних
документів в морській
галузі України.

Перехід оформлення
перевізних документів до
форми, що встановлена
державою. Для цього
необхідні витрати на
адаптацію до нового
нормативного акту 100 тис.
грн.

Альтернатива 4:
внесення змін до
діючих Правил, в
яких визначити
можливість
застосування
перевізних
документів тільки у
електронні формі.

Перехід морської
галузі України на
цифрову передачу
документів та
інформації.

Відсутні

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий
номер

Витрати
За

перший
рік

За п’ять
років

1

Витрати, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта (згідно з додатком
2 до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта).

0 0

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1:
скасування діючих Правил.

Витрати відсутні

Альтернатива 2:
збереження вимог діючих Правил.

Одноразові витрати для
суб’єктів господарювання, які
вперше розпочнуть діяльність
в акваторії та території
морського порту.

Розробка та впровадження
інформаційної системи та
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обладнання для роботи такої
системи коштує близько 5
млн. грн.

Альтернатива 3:
внесення змін до діючих Правил, в яких чітко
визначити форми перевізних документів,
порядок їх заповнення та випадки коли той чи
інший перевізний документ повинен
оформлюватися.

Перехід оформлення
перевізних документів до
форми, що встановлена
державою. Для цього
необхідні витрати на
адаптацію до нового
нормативного акту 100 тис.
грн

Альтернатива 4:
внесення змін до діючих Правил, в яких
визначити можливість застосування перевізних
документів тільки у електронні формі.

Витрати відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей

Рейтинг
результативності

(досягнення цілей під
час вирішення
проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо
присвоєння

відповідного бала

Альтернатива 1:
скасування діючих
Правил.

2

Відмінить застарілий
нормативно-правовий
акт, частково вирішить
існуючу проблему, але
деякі важливі та
критичні аспекти
проблеми залишаться
невирішеними.

Альтернатива 2:
збереження вимог
діючих Правил.

1

Буде діяти застарілий
нормативно-правовий
акт норми якого не
можуть виконуватися.

Альтернатива 3:
внесення змін до діючих
Правил, в яких чітко
визначити форми
перевізних документів,
порядок їх заповнення
та випадки коли той чи
інший перевізний

1

Приведе до
збільшення
регуляторних норм, що
викличе скарги суб’єктів
господарювання.
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документ повинен
оформлюватися.
Альтернатива 4:
внесення змін до діючих
Правил, в яких
визначити можливість
застосування перевізних
документів тільки у
електронні формі.

2

Є прогресивною
альтернативою, але
певна частина суб’єктів
господарювання не
готова до повного
впровадження
електронної передачі
документів та
інформації.

Вид
альтернативи

Вигоди (підсумок)
Витрати
(підсумок)

Обґрунтування
відповідного

місця
альтернативи у

рейтингу
Альтернатива 1:
скасування
діючих Правил.

Скасування діючих
Правил це крок з
дерегуляції
господарської
діяльності у
морських портах
України. Призведе
до відміни зайвого
регулювання у
морській галузі

Відсутні Скасування
діючих Правил це
крок з дерегуляції
господарської
діяльності у
морських портах
України.
Враховуючі те,
що суб’єкти
господарювання
на цей час не
можуть перейти
до передачі
документів та
інформації в
електронному
вигляді, ця
альтернатива має
найвище місце.

Альтернатива 2:
збереження
вимог діючих
Правил.

Вигоди відсутні Для держави
відсутні витрати.
Для суб’єкта
підприємницької
діяльності
необхідно
створювати
власну

Збереження
вимог діючих це
альтернатива, яка
має найгірший
рейтинг оскільки
чинні Правила не
забезпечують
сучасних
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інформаційну
систему.
Розробка та
впровадження
інформаційної
системи та
обладнання для
роботи такої
системи коштує 5
млн. грн.

відносин між
учасниками
портового
співтовариства.

Альтернатива 3:
внесення змін
до діючих
Правил, в яких
чітко визначити
форми
перевізних
документів,
порядок їх
заповнення та
випадки коли
той чи інший
перевізний
документ
повинен
оформлюватися.

Альтернатива
має позитивний
вплив на
відносини
суб’єктів
господарювання,
які надають або
отримують портові
послуги в частині
їх стандартизації
та уніфікації.

Для держави
відсутні витрати.
Для переходу
оформлення
перевізних
документів до
форми, що
встановлена
державою
необхідні витрати
на адаптацію до
нового
нормативного
акту 100 тис. грн.

Альтернатива
має кращий
рейтинг ніж
попередній, але
для впровадження
власних
інформаційних
систем суб’єктам
господарювання
прийдеться
витратити значні
фінансові,
матеріальні та
трудові ресурси
для створення
власної
інформаційної
системи.

Альтернатива 4:
внесення змін
до діючих
Правил, в яких
визначити
можливість
застосування
перевізних
документів
тільки у
електронні
формі.

Внесення змін
до діючих Правил,
в яких визначити
можливість
застосування
перевізних
документів тільки
у електронні формі
безперечно буде
прогресивним
кроком.

Для держави
витрати на
створення
інформаційної
системи, 50 млн.
грн.
Для суб’єкта
підприємницької
діяльності
витрати відсутні.

Внесення змін
до чинних
Правил, в яких
визначити
можливість
застосування
перевізних
документів тільки
у електронні
формі безперечно
буде
прогресивним
кроком, але на
ринку надання
портових послуг
існує певна
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кількість
суб’єктів
господарювання,
які поки не готові
до повної
цифровізації
обміну
документами та
інформацією.
Тому за
рейтингом ця
альтернатива
поступається
кращій у
рейтингу
альтернативі
щодо скасування
чинних Правил.

Рейтинг Аргументи щодо переваги
обраної

альтернативи/причини
відмови від альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта

Альтернатива 1:
скасування
діючих Правил.

Скасування чинних Правил
це крок з дерегуляції
господарської діяльності у
морських портах України.
Призведе до відміни зайвого
регулювання у морській галузі
України. На цей час це
найбільш приваблива
альтернатива так як інші
альтернативи ведуть до
посилення регуляторних норм
або не можуть бути
застосовані у зв’язку із не
готовністю портової спільноти
переходити на нові форми
взаємодії.

Скасування чинних
Правил буде позитивно
прийнято портовим
співтовариством та
відкриє шлях до
поширення застосування
в морській галузі
інформаційних
технологій. Ризики від
скасування Правил
відсутні оскільки норми
цих Правил в морських
портах вже не
виконуються.

Альтернатива 2:
збереження
вимог діючих
Правил.

Збереження вимог чинних
Правил залишить чинним
нормативно-правовий
документ, який містить
застарілі норми та які
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фактично не можуть
виконуватися.

Альтернатива 3:
внесення змін
до діючих
Правил, в яких
чітко визначити
форми
перевізних
документів,
порядок їх
заповнення та
випадки коли
той чи інший
перевізний
документ
повинен
оформлюватися.

Внесення змін до чинних
Правил, які визначать форми
перевізних документів
призведе до додаткового
регулювання морської галузі та
може негативно вплинути на
привабливість перевалки
вантажів через морські порти
України.

Альтернатива 4:
внесення змін
до діючих
Правил, в яких
визначити
можливість
застосування
перевізних
документів
тільки у
електронній
формі.

Відмова від цієї
альтернативи пов’язана с тим,
що портове співтовариство
поки не готове до переходу на
електронну передачу
документів та інформації.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми

Після відміни Правил суб’єкти господарювання по узгодженню між собою
будуть використовувати перевізні документи та визначати, яку інформацію
передавати.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат і
ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади. Державне



12

регулювання не передбачає утворення нового державного органу або нового
структурного підрозділу діючого органу. У зв’язку з цим, витрати на
адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього
підприємництва (Додаток 3 до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта) не розраховувалися.

Тест малого підприємництва (М-Тест) не розроблявся так як мікро- та малі
підприємництва не здійснюють стивідорну діяльність та не виступають
власниками морських терміналів.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується
встановити такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час який витрачатимуть суб’єкти господарювання на
виконання вимог регуляторного акта;- кількість оброблених вантажів в
морських портах України;

- кількість інвестиційних/концесійних проєктів в морських портах України;
- показник ефективності обробки вантажів в портах, середній час обробки

судна біля причалу порту.
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких

поширюватиметься дія акта не обмежується.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з

основних положень акта середній. Проєкт акта та відповідний аналіз
регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства
інфраструктури України у розділі «Діяльність» - «Регуляторна діяльність» з
метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
Міністерством інфраструктури України.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть
використовуватись показники щодо кількості оброблених вантажів в морських
портах України, кількості інвестиційних/концесійних проєктів в морських
портах України та показники ефективності обробки вантажів в портах, середній
час обробки судна біля причалу порту.
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Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде
здійснюватися на основі статистичних даних, після набрання чинності цим
регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення
повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде
здійснено через два роки з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта буде
здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні
значення показників результативності акта порівнюватимуться із значенням
аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

____ __________ 2021 р.


