
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
інфраструктури України»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України»
(далі – проєкт наказу) розроблено з метою забезпечення системного та єдиного
підходу щодо встановлення знижок до ставок портових зборів та тарифів на
лоцманське проведення суден, що здійснюють регулярні перевезення вантажів
через морські порти України, шляхом унесення зміни до деяких нормативно-
правових актів Міністерства інфраструктури України, а саме Порядку
справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом
Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за
№ 930/23462 (далі – Порядок справляння), та Тарифів на послуги із
забезпечення лоцманського проведення суден, затверджених наказом
Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 965,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за
№ 2138/24670 (далі – Тарифи на лоцманське проведення суден).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Приписами Порядку справляння передбачено, що для вантажних суден
групи А, які працюють на лініях закордонного плавання, відкритих у
встановленому законодавством порядку, надається знижка у розмірі 20 відсотків
корабельного збору. Аналогічні умови застосування знижок встановлено під час
нарахування лоцманського збору згідно з Тарифами на лоцманське проведення
суден.

Метою знижок, передбачених до ставок корабельного збору та
лоцманського збору, є створення сприятливих умов для суден, що здійснюють
регулярні перевезення вантажів за певним маршрутом та забезпечують
суднозаходження до морських портів для виконання вантажних операцій на
постійній основі (за лінійним розкладом). Найбільше таких перевезень
здійснюється контейнеровозами, автомобілевозами та суднами типу РО-РО.
Інші судна здійснюють перевезення навалювальних/наливних, інших вантажів,
а фрахтування таких суден здійснюється повністю або частково одним або
кількома вантажовласниками на основі договору рейсового чартеру, тайм-
чартеру або іншого договору, в залежності від попиту та пропозицій.
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Таким чином існує потреба запровадити спрощений і в той же час
системний і об’єктивний підхід до встановлення знижок для суден, які
здійснюють регулярні перевезення вантажів через морські порти України.

Крім того, слід зауважити, що на цей час є актуальним розвиток
інтермодальних контейнерних перевезень та логістичних послуг з високою
доданою вартістю. Забезпечення цінового стимулювання таких перевезень і
послуг передбачене зокрема підпунктом 2 пункту 56 Плану заходів з реалізації
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021
року № 321.

Також варто зазначити, що на сьогодні Порядком справляння та Тарифами
на лоцманське проведення суден встановлюються основні ознаки ліній
закордонного плавання. У той же час зазначене питання також урегульоване
Інструкцією про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, затвердженою
наказом Міністерства інфраструктури України від 14 жовтня 2013 року № 790,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2013 року за
№ 1859/24391 (далі – Інструкція).

Таким чином, з метою забезпечення логічної послідовності нормативно-
правових актів, уникнення небезпеки при внесенні в подальшому змін до
Порядку справляння, Тарифів на лоцманське проведення суден та Інструкції,
створення неузгодженості між зазначеними нормативно-правовими актами,
доцільним є виключення відповідних положень з Порядку справляння і Тарифів
на лоцманське проведення суден.

3. Основні положення проекту акта

Проєктом наказу пропонується встановити знижку в розмірі 20 відсотків з
портового корабельного збору та з лоцманського збору для суден, які згідно з
судновими документами віднесено до контейнеровозів (спроєктовані або
переобладнані для транспортування контейнерів), автомобілевозів, РО-РО, які
заходять у морський порт у закордонному плаванні для виконання вантажних
операцій та використовуються відповідно до їх спеціалізації.

Із зазначеною метою передбачається внести відповідні зміни до Порядку
справляння і Тарифів на лоцманське проведення суден.

Крім того, проєктом наказу пропонується виключити з Порядку справляння
і Тарифів на лоцманське проведення суден положень щодо визначення ліній
закордонного плавання, які дублюють відповідні положення Інструкції.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:
Господарський кодекс України;
Закон України «Про морські порти України»;
Закон України «Про транспорт»;
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Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»;

Повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (далі – Повноваження),
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року
№ 1548;

наказ Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316
«Про портові збори», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня
2013 р. за № 930/23462;

наказ Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 965
«Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського
проведення суден», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня
2013 року за № 2138/24670;

наказ Міністерства інфраструктури України від 14 жовтня 2013 року № 790
«Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного
плавання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2013
року за № 1859/24391.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного чи місцевого
бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу 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, а також сфери
наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

У проєкті наказу відсутні положення, 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 ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією, створюють підстави для дискримінації.
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8. Прогноз результатів

Очікуваним результатом реалізації наказу є метою забезпечення
системного та єдиного підходу щодо встановлення знижок до ставок портових
зборів та тарифів на лоцманське проведення суден, що здійснюють регулярні
перевезення вантажів через морські порти України, а також приведення у
відповідність між собою окремих нормативно-правових актів Міністерства
інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України
Олександр КУБРАКОВ

___ ______________ 2021 року


