
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про 

затвердження Змін до Правил плавання і лоцманського проведення суден у 
північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському 

та Херсонському морському каналах»

I. Визначення проблеми

У зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України та її 
населення сьогодні розпочався застій економічного розвитку України. 

Необхідність внесення змін до Правил плавання і лоцманського проведення 
суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-
лиманському та Херсонському морському каналах, затверджених наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 серпня 2007 року № 655, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2007 року за 
№ 1150/14417, підсилюється наявністю неврегульованості питань плавання і 
лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, 
Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах у зв’язку 
зі скасуванням наказу Міністерства інфраструктури України від 02 січня 2018 
року № 2 «Про затвердження Змін до Правил плавання і лоцманського 
проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-
Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за 
№ 76/31528, та не відновленням дії попередньої редакції змінених положень 
Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині 
Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському 
каналах, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 
01 серпня 2007 року № 655, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 
жовтня 2007 року за № 1150/14417.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26 вересня 2019 року 
№ 3008/5 «Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-
правового акта», відповідно до підпункту «в» пункту 17 Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 1992 року № 731, скасовано рішення про державну реєстрацію наказу 
Міністерства інфраструктури України від 02 січня 2018 року № 2 «Про 
затвердження Змін до Правил плавання і лоцманського проведення суден у 
північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та 
Херсонському морському каналах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18 січня 2018 року № 76/31528. Наказ Міністерства інфраструктури 
України від 02 січня 2018 року № 2 виключено з Державного реєстру 
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нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 
15.10.2019.

Відповідно до Порядку скасування рішення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2001 за № 458/4679, 
нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, не 
є чинним з дня його виключення з державного реєстру, крім випадків визнання 
нормативно-правових актів нечинними судом.

Стаття 58 Конституції України закріплює один з найважливіших 
загальновизнаних принципів сучасного права - закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою 
дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими 
нормативно-правовими актами чинності.

Норми права, що зазнавали змін, мають застосовуватися виключно в межах 
строків дії кожної з їх редакцій і не можуть бути застосовані за аналогією права.    

За загальним правилом, визнання таким, що втратив чинність, 
нормативного акта чи його скасування не поновлює дію актів, які ним скасовані 
або визнані такими, що втратили чинність; дія нормативного акта поновлюється 
шляхом прийняття аналогічного нового акта або нового акта, що містить 
спеціальну норму про відновлення дії попереднього акта та визначення 
спеціального порядку такого відновлення регулювання відповідних 
правовідносин.

Так, зокрема, не врегульоване питання визначення максимально 
допустимих габаритів суден, які можуть здійснювати плавання каналами, 
визначеними паспортами відповідних гідротехнічних споруд,.

Вказану проблему можливо розв’язати саме шляхом прийняття наказу 
Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Правил 
плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного 
моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах», 
шляхом викладення Правил плавання і лоцманського проведення суден у 
північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та 
Херсонському морському каналах у новій редакції (далі – проект наказу).

Прийняттям наказу передбачається вирішити такі проблеми:
закріпити на законодавчому рівні обмеження щодо габаритів суден, які 

можуть прямувати каналами шляхом збільшення мінімальних габаритів таких 
суден;

дозволити плавання по Бузько-Дніпровсько-лиманському каналу суднам 
довжиною до 230 м, а Херсонським морським каналом до 200 м;

надати дозвіл суднам здійснювати плавання Бузько-Дніпровсько-
лиманським каналом без використання буксирного забезпечення;
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визначити чіткі умови, при яких таке плавання стає можливим для 
великотонажних суден, з урахуванням паспортних характеристик каналу та 
рекомендацій до нього;

дозволити плавання суден по каналах у темний час доби;
розширити зони плавання малогабаритних суден (барже-буксирних складів) 

з осадками до 4,0 м за бровками деяких ділянок Бузько-Дніпровсько-
лиманського та Херсонського морського каналів і дозволити на прямолінійних 
ділянках каналів розходження зустрічних суден, а також звільнити такі судна від 
додаткового буксирного супроводження та лоцманського проведення.

конкретизувати права та обов’язки судноводія, центру (постів) регулювання 
руху суден, лоцманської служби.

забезпечити безпеку судноплавства;
реалізація єдиної державної політики у сфері управління безпекою 

судноплавства.
Такі рішення безсумнівно є частиною переформатування економічної 

моделі України і дасть додаткові переваги для стимулювання розвитку 
інфраструктури, сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в 
морегосподарському секторі, оскільки об’єми перевезення вантажів зростуть, а 
отже і його економічного розвитку.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни - +
Держава + -
Суб'єкти господарювання + -

Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових 
механізмів обумовлено тим, що чинна редакція Правил плавання і лоцманського 
проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-
Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах затверджені 
наказом України від 01 серпня 2007 року № 655 встановлюють певні обмеження.

У зв’язку з цим альтернативні (ринкові) механізми досягнення встановлених 
цілей відсутні.

Тому прийняття запропонованого наказу є найбільш прийнятним способом 
досягнення встановленої мети. 

II. Цілі державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є:
створення правових умов для визначення Правил плавання і лоцманського 

проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-
Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах;



4

підвищення рівня безпеки судноплавства; 
підвищення ефективності перевезень внутрішніми водними шляхами та 

охорони навколишнього середовища (збільшення об’ємів перевезення вантажів);
покращення взаємодії з іншими видами транспорту на внутрішніх водних 

шляхах України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження чинного 
регулювання

Залишає не врегульованим питання обмеження щодо 
габаритів суден, які можуть прямувати каналами. 
Розділ 3 «Правила плавання і організації руху суден на 
БДЛК і ХМК», в основному до якого вносились зміни 
скасованим наказом Мінінфраструктури від 02.01.2018 
№ 2 (зареєстрованим в Мін’юсті 18.01.2018 за 
№ 76/31528), втратив чинність, визначені в ньому 
правила плавання та обмеження щодо плавання суден  з 
метою забезпечення безпеки мореплавства стали 
недійсними

Альтернатива 2.

Прийняття наказу

Створює правові умови для врахування обмеження 
щодо габаритів суден, які можуть прямувати каналами;
збільшує мінімальні габарити суден, що можуть 
прямувати каналами;
встановлює габарити суден, які звільняються від 
буксирного супроводу; 
дає можливість відновити правила плавання та 
обмеження щодо плавання суден  з метою забезпечення 
безпеки мореплавства та охорони навколишнього 
середовища;
сприятиме підвищенню рівня безпеки судноплавства; 
підвищує ефективність перевезень внутрішніми 
водними шляхами (збільшуються об’єми перевезення 
вантажів) та охорону навколишнього природного 
середовища;
покращує взаємодію з іншими видами транспорту на 
внутрішніх водних шляхах України

Інші способи, що не передбачають прийняття регуляторного акта, є 
неприйнятними, оскільки вирішення порушених проблем лежить передусім у 
правовій площині.
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2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Викладення Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-
західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та 
Херсонському морському каналах у новій редакції є оптимальним способом 
досягнення цілей.

Отже, враховуючи зазначене, запропонована альтернатива 2 є найбільш 
доцільною для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Збереження чинного 
регулювання Не передбачається

Витрати відсутні, але є 
ризик виникнення 
аварійних подій 
внаслідок не 
забезпечення безпеки 
судноплавства, що 
знизить привабливість 
судноплавства каналами 
та в свою чергу 
знижуватиме кількість 
суднозаходів до 
морських портів 
Миколаїв та Херсон.
Витрати становлять у 
випадку аварійної події з 
одним судном – 
7269561,36 грн.*

Прийняття наказу

Нормативно буде визначено 
обмеження щодо габаритів 
суден, які можуть прямувати 
каналами.
Створення правових підстав 
для забезпечення безпеки 
судноплавства

Додаткові витрати для 
реалізації проєкту акта зі 
сторони держави 
відсутні.
Витрати на 
ознайомлення з 
нормативно-правовим 
актом, які покриваються 
за рахунок заробітної 
плати, встановленої у 
відповідному органі 
виконавчої влади.
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*22.11.2019 сталася аварійна морська подія з танкером-бункерувальником 
«DELFI», що призвела до забруднення Чорного моря в районі міста  Одеса.

Ліквідація зазначеної аварійної події призвела до витрат понесених 
відповідними державними підприємствами.

Зокрема, станом на 31.07.2020 ДП «Адміністрація морських портів 
України» понесено витрати, пов’язані з локалізацією та ліквідацією забруднення 
акваторії Одеського морського порту на загальну суму 6812860,92 грн з ПДВ, а 
саме:

Держекоінспекцією відповідно до Методики обчислення розміру збитків від 
забруднення нафтою, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України 
від 26 квітня 2003 року № 631 та Такс для обчислення розміру відшкодування 
збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих 
засобів територіальних і внутрішніх морських вод України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 1995 року № 484, за 
фактом забруднення морського середовища, внаслідок витоку нафтопродуктів 
із танкера «DELFI» проведено розрахунок збитків за забруднення морського 
середовища на суму 16310, 73 доларів США. За курсом валют Національного 
банку України станом на 2019 рік це 456700,44 грн.

Тобто загальна сума витрат у випадку аварійної події з одним судном – 
7269561,36 грн.

Не поширюється на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів 
господарювання, 
що підпадають під 
дію регулювання,
Одиниць 

155* 383** - - 538

Питома вага групи 
у загальній 
кількості, відсотків

28,81% 71,18% - - 100%

*Кількість суб’єктів господарювання, що мають в середньому 2-4 
великогабаритні судна (плавзасоби). Інформацію взято відповідно до 
статистики, наданої ДП «Адміністрація морських торговельних портів 
України» щодо кількості суден, що заходили до морських портів впродовж 2021 
року (всього 6443 суднозаходи);

** Кількість суб’єктів господарювання, що мають в середньому 1- 2 судна 
(плавзасоби). Інформацію взято відповідно до статистики, наданої ДП 
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«Адміністрація морських торговельних портів України» щодо кількості суден, 
що заходили до морських портів впродовж 2021 року (всього 6443 суднозаходи);

Кількість великих суб’єктів (судновласників) суден – 155, які у середньому 
володіють по 3 судна, загалом 465 суден.

Кількість середніх суб’єктів (судновласників) суден – 383, які у 
середньому володіють по 1 судну, загалом 383 суден.

Кількість малих та мікропідприємств визначити неможливо, у зв’язку з 
відсутністю таких вихідних даних. 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Вид 
альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.
Збереження 

чинного 
регулювання

Відсутні, оскільки проблема 
залишається невирішеною

Витрати на буксирне 
забезпечення:

суб’єкти середнього 
підприємництва

4226400 грн.

суб’єкти великого 
підприємництва
12679200 грн.;

Витрати пов’язані з 
компенсацією витрат 

понесених державою на 
ліквідацію аварійної 

події у разі її 
виникнення з одним 

судном незалежно від 
того чи то субєкти 

великого 
підприємництва чи 

середнього – 
7269561,36 грн.
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Альтернатива 2.
Прийняття 
регуляторного 
акта

Створює правові умови для 
врахування обмеження щодо 
габаритів суден, які можуть 
прямувати каналами; 
збільшує мінімальні габарити 
суден, що можуть прямувати 
каналами;
встановлює габарити суден, які 
звільняються від буксирного 
супроводу; 

сприятиме підвищенню рівня 
безпеки судноплавства; 
забезпечує ефективність 
перевезень внутрішніми водними 
шляхами (збільшуються об’єми 
перевезення вантажів)та охорони 
навколишнього середовища;
покращує взаємодію з іншими 
видами транспорту на внутрішніх 
водних шляхах України

Витрати на 
ознайомлення з 

нормативно-правовим 
актом:

суб’єкти середнього 
підприємництва

37070,57 грн

суб’єкти великого 
підприємництва

15002,45 грн

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 
цілей

Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною 
системою оцінки)

Коментарі щодо 
присвоєння 

відповідного бала

Збереження чинного 
регулювання 1

Визначені цілі не 
можуть бути 
реалізовані

Прийняття наказу 4

Цілі, у разі прийняття 
наказу, будуть 

реалізовані повною 
мірою

Рейтинг 
результативності Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок)
Обґрунтування 

відповідного місця 
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альтернативи у 
рейтингу

Альтернатива 1.

Збереження 
чинного 

регулювання

Відсутні

Витрати 
внаслідок не 
забезпечення 
безпеки 
судноплавства 
та витрати 
по’вязані із 
наданням 
послуг 
буксирного 
забезпечення

У разі залишення 
нинішньої ситуації 
без змін проблему 
не буде розв’язано, 
що не забезпечить 
досягнення 
поставлених цілей.
Витрати постійно 
збільшуватимуться 
у зв’язку із 
відкритим ринком 
та інфляцією

Альтернатива 2.

Прийняття 
регуляторного 
акта

Прийняття наказу 
забезпечить 
досягнення 
встановлених 
цілей.
Створює правові 
умови для 
врахування 
обмеження щодо 
габаритів суден, 
які можуть 
прямувати 
каналами; 
встановлює 
габарити суден, 
які звільняються 
від буксирного 
супроводу;
сприятиме 
підвищенню рівня 
безпеки 
судноплавства; 
забезпечує 
ефективність 
перевезень 
внутрішніми 
водними шляхами 

Не потребує 
витрат. 

Наявні лиші 
мінімальні 
витрати, 
пов’язанні з 
ознайомленням 
з нормативно-
правовим актом

Прийняття наказу 
забезпечить 
удосконалення 
державної 
політики у сфері 
морського та 
річкового 
транспорту, що в 
свою чергу 
підвищить рівень 
безпеки 
судноплавства та 
інвестиційну 
привабливість 
ринку
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(збільшуються 
об’єми 
перевезення 
вантажів) та 
охорони 
навколишнього 
середовища;

покращує 
взаємодію з 
іншими видами 
транспорту на 
внутрішніх водних 
шляхах України

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми, є 
прийняття проекту наказу. Прийняття зазначеного нормативного акту дозволить 
закріпити на законодавчому рівні обмеження щодо габаритів суден, які можуть 
прямувати каналами, відновить дію правил плавання, які дають можливість 
забезпечити безпеку судноплавства у складному в навігаційному відношенні 
регіоні. .

Зокрема, пропонується дозволити плавання по Бузько-Дніпровсько-
лиманському каналу суднам довжиною до 230 м, а по а Херсонському морському 
каналу до 200 м що обумовлено обмеженнями чинного Правилами плавання.

Крім того, проект наказу передбачає надання дозволу суднам здійснювати 
плавання Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом без використання 
буксирного забезпечення, а також визначає чіткі умови, при яких таке плавання 
стає можливим для великотоннажних суден, з урахуванням паспортних 
характеристик каналу та рекомендацій до нього.

Також, пропонується дозволити плавання судна по каналах у темний час 
доби.

Крім того, розширюються зони плавання малогабаритних суден (барже-
буксирних складів) з осадками до 4,0 м за бровками деяких ділянок Бузько-
Дніпровсько-лиманського та Херсонського морського каналів і дозволяється на 
прямолінійних ділянках каналів розходження зустрічних суден, а також 
звільняються такі судна від додаткового буксирного супроводження та 
лоцманського проведення

Для впровадження цього наказу необхідно здійснити такі організаційні 
заходи, як забезпечення інформування судновласників, судноплавних компаній, 
підприємств, установ і організацій морського та річкового транспорту у галузі 
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водного транспорту про вимоги наказу шляхом оприлюднення його в мережі 
Інтернет на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 
виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання наказу органи виконавчої влади не будуть 
нести додаткових витрат.

Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 
додається.

Додаток 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не 
розроблявся у зв’язку із відсутністю витрат на виконання вимог регуляторного 
акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі, що 
надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного 
регулювання.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:
1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, і державних 

цільових фондів пов’язаних із дією регуляторного акта – не передбачається 
додаткових надходжень;

2) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 
збільшиться; 

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб– 
середній;

4)проєкт регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу 
оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України у 
розділі «Діяльність» - «Регуляторна діяльність»;

5) розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами, для виконання вимог регуляторного акта – 
зменшиться;

6) кількість звернень/скарг від суб’єктів господарювання, пов’язаних із дією 
регуляторного акта – зменшиться;

7) кількість об’єми перевезення вантажів (обсяги перевалки вантажів) – 
зростуть;

8) кількість аварійних подій – зменшиться.
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IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
Міністерством інфраструктури України.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта 
здійснюватиметься через один рік після набрання чинності  цим регуляторним 
актом.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта 
здійснюватиметься через два роки після проведення базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта будуть 
здійснюватися один раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього наказу.

Міністр інфраструктури України                                        Олександр КУБРАКОВ

«___» _________________2022 р.


