
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про лоцманське

проведення внутрішніми водними шляхами»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про лоцманське
проведення внутрішніми водними шляхами» (далі – проєкт акта) розроблено з
метою реалізації положень Закону України «Про внутрішній водний
транспорт», встановлення вимог до кандидатів на посаду річкового лоцмана та
до річкових лоцманів, порядку проведення лоцманського стажування та
отримання посвідчення річкового лоцмана, порядку здійснення річковими
лоцманами діяльності та надання послуг з лоцманського проведення суден
внутрішніми водними шляхами, визначення кола прав і обов’язків річкових
лоцманів, розмежування прав та обов’язків між капітаном (судноводієм) судна
та річковим лоцманом під час лоцманського проведення, встановлення порядку
справляння лоцманського збору, розмірів лоцманського збору на внутрішніх
водних шляхах, а також форм посвідчення річкового лоцмана, заявки на
лоцманське проведення, лоцманської квитанції та примірного договору про
надання послуг лоцманського проведення суден внутрішніми водним шляхами.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт акта розроблено Міністерством інфраструктури України на
виконання частини третьої статті 5, статей 47, 48 Закону України «Про
внутрішній водний транспорт» (далі – Закон), який набирає чинності з 01 січня
2022 року.

Згідно з частиною першою статті 47 Закону лоцманське проведення суден
внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства
та здійснюється річковими лоцманами. Послуги з лоцманського проведення
суден надаються державною лоцманською організацією всім суднам, у тому
числі іноземним.

Відповідно до частини другої статті 47 Закону із суден, що користуються
послугами річкових лоцманів, справляється лоцманський збір (плата за надання
лоцманських послуг), граничний розмір якого встановлюється національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
внутрішнього водного транспорту, встановлює порядок справляння
лоцманського збору (плати за надання лоцманських послуг), форму та вимоги
до заповнення лоцманської квитанції, що є підставою для справляння
лоцманського збору.

Частиною другою статті 48 Закону передбачено, що посвідчення річкового
лоцмана видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку,Документ СЕД МІУ IT-Enterprise
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встановленому положенням про лоцманське проведення внутрішніми водними
шляхами.

Відповідно до частини третьої статті 48 Закону порядок проведення
лоцманського стажування кандидатів на отримання посвідчення річкового
лоцмана в районах обов’язкового та необов’язкового лоцманського проведення,
вимоги до стажу їх плавання на суднах визначаються у положенні про
лоцманське проведення внутрішніми водними шляхами.

Частиною п’ятою статті 5 Закону встановлено, що національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері транспорту, зокрема, встановлює
розміри лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах.

Також, згідно з частиною другою статті 47 Закону граничні розміри
лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах встановлює національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Пунктом 5 Прикінцевих положень Закону встановлено, що до початку
здійснення повноважень національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері транспорту, її функції та повноваження, визначені цим
Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.

Таким чином, Законом встановлена необхідність затвердження Положення
про лоцманські проведення внутрішніми водним шляхами, яким
встановлюється порядок видачі посвідчення річкового лоцмана та порядок
проведення лоцманського стажування кандидатів на отримання посвідчення
річкового лоцмана та порядок отримання посвідчення річкового лоцмана,
порядок здійснення річковими лоцманами діяльності та надання послуг з
лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами, кола прав і
обов’язків річкових лоцманів під час лоцманського проведення, взаємодія
лоцмана і капітана (судноводія) судна під час лоцманського проведення, а також
Порядку справляння лоцманського збору, Розмірів лоцманського збору на
внутрішніх водних шляхах, а також форми та вимог до заповнення лоцманської
квитанції.

3. Основні положення проекту акта

Проєктом акта передбачено затвердити:
Положення про лоцманське проведення внутрішніми водними шляхами,

яке встановлює порядок видачі посвідчення річкового лоцмана та порядок
проведення лоцманського стажування кандидатів на отримання посвідчення
річкового лоцмана та порядок отримання посвідчення річкового лоцмана,
вимоги до державної лоцманської організації, порядок здійснення річковими
лоцманами діяльності та надання послуг з лоцманського проведення суден
внутрішніми водними шляхами, кола прав і обов’язків річкових лоцманів під
час лоцманського проведення, взаємодія лоцмана і капітана (судноводія) судна
під час лоцманського проведення, форми посвідчення річкового лоцмана та
заявки на лоцманське проведення судна, а також примірний договір про надання
послуг лоцманського проведення суден внутрішніми водним шляхами.
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Порядок справляння лоцманського збору, який встановлює порядок сплати
лоцманського збору за послуги з лоцманського проведення суден внутрішніми
водними шляхами, який справляється із усіх суден, що користуються послугами
річкових лоцманів, форму лоцманської квитанції

Розміри лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах, в тому числі
граничний розмір лоцманського збору.

4. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проєкту акта є такі нормативно-
правові акти:

Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Закон України «Про транспорт»;
Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства,

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 № 1137;
Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджені

наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 р. № 91,
зареєстрованим Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 р. за № 872/9471;

Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському
і річковому транспорті, затверджене наказом Міністерства транспорту України
від 20 листопада 2003 р. № 904, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2003 р. за № 1193/8514.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат з державного чи
місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної; сфери наукової
та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

Проєкт акта не містить положень, що: стосуються зобов’язань України у
сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризиків
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією; створює підстави для дискримінації.
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8. Прогноз результатів

Реалізація акта 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 акта встановить гарантію реалізації міжнародного обов'язку
держави щодо забезпечення безпеки людського здоров'я і життя, екологічної і
економічної безпеки, безпеки судноплавства, а також максимального сприяння
споживачам лоцманських послуг та підвищення рівня лоцманського
обслуговування на внутрішніх водних шляхах, що забезпечить утримання на
високому рівні стану безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах.

Критеріями (показниками) ефективності реалізації акта буде відсутність
аварійних подій на внутрішніх водних шляхах за участі внутрішнього водного
транспорту або мінімізація можливих ризиків настання аварійних подій,
пов’язаних з рухом внутрішнього водного транспорту внутрішніми водними
шляхами.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

____ ______________ 2021 року


