
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження 

Порядку оцінки шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України та воєнних дій на території України, у сферах 

безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні 
та перевезень залізничним транспортом»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження 
Порядку оцінки шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
проти України та воєнних дій на території України, у сферах безпеки судноплавства 
в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним 
транспортом» (далі – проєкт акта) розроблено з метою забезпечення можливості 
відшкодування фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та 
суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами 
іноземних держав, – у разі перебування таких суден в акваторії українських портів 
у Дунайському регіоні та власникам та/або операторам рухомого складу, 
допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів, – у разі перебування такого 
рухомого складу на території України, шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії 
російської федерації проти України та воєнних дій на території України, у разі 
відмови страховиками у наданні страхового покриття на такі ризики.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт акта розроблено Міністерством інфраструктури України відповідно до 
пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2022 р. № 255 
«Деякі питання гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів 
у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом» .

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України, 
загострення військово-політичної ситуації в Україні та військовими ризиками 
страховими компаніями вже не забезпечується покриття страховими виплатами 
ризиків, пов’язаних із воєнним станом.

Згідно з усталеною практикою до стандартних виключень зі страхового 
покриття належать страхові випадки, які сталися під час надзвичайного, особливого 
чи військового стану, оголошеного органами влади в країні, або на території дії 
Договору страхування.
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Також, згідно із Законом України від 24 лютого 2022 року
№ 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного 
стану в Україні" в Україні введено воєнний стан. 

Таким чином, виникла ситуація, у якій через неможливість забезпечення 
гарантій страховиків можливою стає повна зупинка роботи портів України 
Дунайського регіону і залізничних перевезень рухомим складом, допущеним до 
обігу залізницями колії 1435 міліметрів на території України.

Наразі, в умовах, що склались, залишається можливість повноцінної роботи 
лише трьох українських морських портів: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, роль яких 
набуває пріоритетного значення і до яких, на скільки дозволяють потужності, 
переорієнтовується вантажопотік з інших портів України.

Крім того, слід зазначити, що Одеська залізниця, в тому числі залізничні шляхи 
Дунайського регіону, є важливою складовою єдиного транспортного конвеєра 
Південно-західної частини України, на долю якої припадає майже 20% 
вантажообігу залізниць країни. При цьому, у регіоні Одеської залізниці розташовані 
великі морські порти. Таким чином, залізницями регіону забезпечуються зовнішні 
транспортно-економічні зв’язки з більш ніж 70 країнами світу.

З огляду на це, цілком очевидно, що гарантування безпеки для 
фрахтувальників, операторів та/або власників морських суден та суден 
внутрішнього плавання – у разі перебування таких суден в акваторії українських 
портів у Дунайському регіоні, а також власників та/або операторів залізничного 
рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів, в умовах 
воєнного стану є пріоритетним завданням для держави з метою забезпечення хоча 
б часткового збереження вітчизняних експортних потужностей.

З метою стабілізації ситуації перевезень з використанням портів України 
Дунайського регіону і рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 
1435 міліметрів та забезпечення гарантій для фрахтувальників, операторів та/або 
власників морських суден та суден внутрішнього плавання, власників та/або 
операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 
міліметрів, і страхових компаній, є необхідним забезпечити виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету для відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та воєнних дій на 
території України, та у разі відмови у наданні страхового покриття на такі ризики і 
відповідно затвердити механізм оцінки такої шкоди. 
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3. Основні положення проекту акта

Проєкт акта встановлює механізм оцінки шкоди, заподіяної внаслідок збройної 
агресії російської федерації проти України та воєнних дій на території України, та 
у разі відмови страховиками у наданні страхового відшкодування такої шкоди 
фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден 
внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами 
іноземних держав, – у разі перебування таких суден в акваторії українських портів 
у Дунайському регіоні та власникам та/або операторам рухомого складу, 
допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів, – у разі перебування такого 
рухомого складу на території України, а також порядок відшкодування такої шкоди.

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють: 
Кодекс торговельного мореплавства України;
Закон України «Про страхування»;
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Закон України «Про залізничний транспорт»;
Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 квітня 1998 року № 457;
постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 642 «Про 

виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування 
безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та 
перевезень залізничним транспортом»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2022 року № 255  
«Деякі питання гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів 
у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом»;

Договір про «Правила користування вантажними вагонами в міжнародному 
сполученні (ПВВ)» від 01.05.2008 (Організація співробітництва залізниць).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проєкт акта розроблено з метою забезпечити виділення коштів з резервного 
фонду державного бюджету. Відповідно, реалізація проєкту акта матиме вплив на 
витрати державного бюджету. Фінансово-економічні розрахунки до проєкту акта 
додаються.
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За минулий рік до Ренійського, Ізмаїльського та Усть-Дунайського портів 
загалом здійснено 3614 суднозаходів, що в середньому складає 301 суднозахід на 
місяць. Вартість судна, які зазвичай здійснюють заходи до вказаних портів складає 
в середньому 1,5 млн. дол. США.

Таким чином сума гарантування, яка теоретично може знадобиться для 
покриття випадків, що можуть виникнути у зв’язку із озброєною агресією складає 
451,75 млн. дол. США, що дорівнює 13 213,687 млн. грн. Розрахунок суми 
розраховувався з показників та застосовувався обмінний курс гривні до дол. США 
29,25 грн за 1 дол. США.

За минулий рік на території України в рамках виконання експортно-імпортних 
операцій перебувало 18 893 вагони (різних типів), або в середньому 1 574 вагони на 
місяць. При цьому, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 
України виникла необхідність збільшення обсягів таких перевезень через 
залізничні міжнародні прикордонні переходи України у Республіку Польща, 
Словацьку Республіку, Румунію, Угорщину та далі у Західну Європу, що у свою 
чергу потенційно збільшить середньомісячну кількість вагонів на території України 
до 3 148 одиниць. Вартість зазначених вагонів в середньому складає 3,0 млн грн за 
одиницю.

Таким чином сума гарантування, яка теоретично може знадобиться для 
покриття випадків з рухомим складом колії 1435, що можуть виникнути у зв’язку із 
озброєною агресією, на сьогодні складає 4 722 млн. грн та потенційно може бути 
збільшена приблизно у 2 рази. 

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт 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, 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 
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для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути 
під час реалізації проєкту акта.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, 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; матиме позитивний вплив на забезпечення захисту прав 
та інтересів суб’єктів господарювання.

Реалізація акта забезпечить стабілізацію економічного ситуації в Україні під 
час воєнного стану та в наслідок військових дій, зокрема ситуації перевезень з 
використанням портів України Дунайського регіону і Західних залізничних 
прикордонних переходів та забезпечення гарантій для фрахтувальників, операторів 
та/або власників морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під 
прапором України та під прапорами іноземних держав, власників та/або операторів 
рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів і 
страхових компаній, що сприятиме ефективності функціонування національної 
економіки.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

«___» _____________ 2022 р.


