
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про 

затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення 
судноплавства на внутрішніх водних шляхах України»

1. Мета
Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження 

Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на 
внутрішніх водних шляхах України» (далі – проєкт наказу) розроблено з 
метою приведення нормативно-правової бази з питань забезпечення безпеки 
судноплавства на внутрішніх водних шляхах у частині навігаційно-
гідрографічного забезпечення у відповідність до вимог Закону України «Про 
внутрішній водний транспорт» (далі – Закон).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до частини 2 статті 22 Закону Положення про навігаційно-

гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах 
затверджується Міністерством інфраструктури України. 

Відповідно до пункту 39 частини першої статті 1 Закону навігаційно-
гідрографічне забезпечення судноплавства – створення сприятливих для 
плавання суден умов шляхом встановлення та належного утримання засобів 
навігаційного обладнання відповідно до інтенсивності руху суден та ступеня 
небезпеки, проведення гідрографічних зйомок, опублікування, оновлення та 
розповсюдження навігаційно-гідрографічної інформації.

Відповідно до пункту 64 частини першої статті 1 Закону, засоби 
навігаційного обладнання та навігаційно-гідрографічного забезпечення  
судноплавства, об’єкти річкової інформаційної служби державної форми 
власності  відноситься до стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього 
водного транспорту.

Відповідно до статті 12 Закону навігаційно-гідрографічне забезпечення 
судноплавства є складовою функцій з обслуговування внутрішніх водних 
шляхів з метою утримання їх у судноплавному стані. 

Відповідно до статті 22 Закону навігаційно-гідрографічне забезпечення 
судноплавства на внутрішніх водних шляхах включає:

1) оснащення внутрішніх водних шляхів береговими і плавучими 
засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх безперебійної дії згідно із 
встановленим режимом роботи;

2) проведення гідрографічних зйомок на внутрішніх водних шляхах, 
підготовку, підтримання в актуальному стані та видання офіційних річкових 
навігаційних карт, керівництв і посібників для судноплавства на внутрішніх 
водних шляхах;

3) збирання і доведення до суден інформації про зміни навігаційних умов 
та режиму плавання на внутрішніх водних шляхах.
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Законом передбачене функціонування державного підприємства, що 
належить до сфери управління Мінінфраструктури, до основних завдань якого 
належить обслуговування внутрішніх водних шляхів (стаття 15 Закону), до 
якого передається майно державних транспортних підприємств, зокрема, яке 
на день набрання чинності Законом входить до складу стратегічних об’єктів 
інфраструктури внутрішнього водного транспорту (пункт 7 розділу ХІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону). Таким державним 
підприємством є ДП водних шляхів «Укрводшлях». Також частково функції з 
навігаційно-гідрографічного забезпечення, зокрема, пов’язані з картографією, 
буде продовжувати виконувати ДУ «Держгідрографія».

На цей час діє Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на 
внутрішніх водних шляхах України, затверджене наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 498, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 07 серпня 2007 року за № 905/14172 (далі –   
наказ № 498), визначає порядок виконання робіт з навігаційно-гідрографічного 
забезпечення, шляхових робіт, лоцманського забезпечення та функціонування 
річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах.

Значна частина положень наказу № 498 не відповідає вимогам Закону.
У зв’язку із вищевикладеним виникла необхідність видання нового акта 

про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення 
судноплавства на внутрішніх водних шляхах України з одночасною втратою 
чинності наказом № 498.

3. Основні положення проекту акта
Проєктом наказу пропонується затвердити Положення про навігаційно-

гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах 
України, розробленого відповідно до статті 22 Закону; визначити 
взаємовідносини та процедури обміну інформацією та матеріалами між 
суб’єктами, які приймають участь в організації навігаційно-гідрографічного 
забезпечення; визначити призначення засобів навігаційного обладнання, а 
також норми щодо їх установлення та утримання; визначити процедуру обміну 
інформацією стосовно перерв у навігації; опубліковувати, оновлювати та 
розповсюджувати навігаційно-гідрографічну інформацію. 

4. Правові аспекти
У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:
Водний кодекс України;
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Закон України «Про транспорт».
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт наказу потребує громадського обговорення. 
Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і 
застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-
технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності
Проєкт наказу не містить положень, що стосуються: зобов’язань України 

у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 
створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 
громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів
Реалізація наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, 
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних 
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, 
покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; 
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, 
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 
утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Прийняття наказу забезпечить реалізацію норм Закону України «Про 
внутрішній водний транспорт», підвищить рівень безпеки судноплавства, 
удосконалить координацію між суб’єктами, які беруть участь в організації 
навігаційно-гідрографічного забезпечення, та підвищить рівень 
поінформованості капітанів (судноводіїв) та інших заінтересованих осіб про 
судноплавні умови на внутрішніх водних шляхах.

Міністр інфраструктури України                                        Олександр КУБРАКОВ

«_____»__________ 2022 р. 


