
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення зміни до пункту 99 Статуту залізниць України»

1. Мета

Проєкт акта розроблено з метою приведення Статуту залізниць України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 р.
№ 457, до норм статей 25 та 46 Закону України «Про внутрішній водний
транспорт».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до
пункту 99 Статуту залізниць України» (далі – проєкт акта) розроблено
Міністерством інфраструктури України на виконання статей 25 та 46 Закону
України «Про внутрішній водний транспорт», який набирає чинності з 01 січня
2022 року та пункту 114 Плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1413, яким передбачено
завдання Міністерству інфраструктури України скасувати плату за розведення
та/або піднімання ферм мостів.

Проєктом акта передбачається внести зміну до пункту 99 Статуту
залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 06 квітня 1998 р. № 457, якою приводиться зазначений статут у
відповідність до норм Закону України «Про внутрішній водний транспорт» з
метою уникнення колізії норм права.

Практично у всіх країнах світу, у тому числі у країнах ЄС, мости на
внутрішніх водних шляхах розглядаються як штучно створена перешкода на
шляху прямування судна, що заважає судноплавству, а отже, плата за
розведення ферм мостів з перевізника (судновласника) не стягується.

На сьогодні, перевізники в Україні вносять відповідну плату за
розведення ферм мостів, що негативно впливає на розвиток річкового
судноплавства, призводить до здорожчання річкової логістики та є одним із
стримуючих факторів, що не дає змогу збільшити обсяги перевезень річковим
транспортом. Це питання, починаючи з 01 січня 2022 року, врегульовується
Законом України «Про внутрішній водний транспорт»).

3. Основні положення проекту акта

Проєктом акта передбачено внести зміни до пункту 99 Статуту залізниць
України, зокрема в частині зобов’язань власників розвідних мостів на
внутрішніх водних шляхах відповідно до статті 25 Закону України «Про
внутрішній водний транспорт» забезпечувати наявність та надійну роботу
засобів навігаційного обладнання, іншого обладнання, необхідного для
своєчасного та безпечного проходження суден через судноплавні розвідні
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прогони мостів, а також безоплатного підйому, повороту, розкриття прогонних
будівель судноплавних розвідних прогонів мостів для пропуску суден та
плавучих об’єктів. Також, відповідно до статті 46 Закону України «Про
внутрішній водний транспорт», пункт 99 Статуту залізниць України
доповнюється нормою щодо щорічного подання до Державної служби
морського та річкового транспорту України, з метою можливості планування
необхідних перерв у навігації на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів,
інформації про заплановані на рік профілактичні і ремонтні роботи на
прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх
водних шляхах.

4. Правові аспекти

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

Європейська угода про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного
значення (приєднання України відбулось Указом Президента України
від 28 вересня 2009 року № 767/2009);

Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Закон України «Про залізничний транспорт»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2016 року № 640 «Про

затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії
судноплавних» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2020 року № 909);

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту,
затверджене постановою кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 № 1095;

План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення
бізнес-клімату, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 04 грудня 2019 р. № 1413;

Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджені
наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за №
872/9471.

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.
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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.

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 спроможності територіальних громад; ринок
праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення стану
здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне
середовище.

Міністр інфраструктури України Владислав КРИКЛІЙ

____ _________ 2021 року


