
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження переліку внутрішніх морських вод і внутрішніх водних
шляхів, віднесених до категорії судноплавних»

1. Мета
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку

внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії
судноплавних» (далі – проєкт акта) розроблено з метою реалізації норм Закону
України «Про внутрішній водний транспорт» та Водного кодексу України -
затвердження на рівні акта Уряду переліку внутрішніх морських вод і
внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних, з
закріпленням в законодавстві безпечних для судноплавства гарантованих
габаритів суднового ходу внутрішніх водних шляхів України, які належать до
міжнародних внутрішніх водних шляхів категорії Е, а також параметрів
гідротехнічних споруд морських судноплавних каналів та підхідних каналів.

2. Проблема, яка потребує розв’язання
З 01.01.2022 року набирає чинності Закон України «Про внутрішній водний

транспорт» (далі – Закон про ВВТ), який визначає правові, економічні та
організаційні засади функціонування внутрішнього водного транспорту і
спрямований на створення сприятливих умов для його розвитку, задоволення
потреб громадян у доступних, якісних та безпечних перевезеннях.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону про ВВТ та статті 67 Водного
кодексу України (в редакції з 01.01.2022) до повноважень Кабінету Міністрів
України належить затвердження переліку внутрішніх морських вод і внутрішніх
водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних.

Закон про ВВТ ввів нову термінологію у сфері внутрішнього водного
транспорту: відповідно до статті 1 Закону про ВВТ, внутрішні водні шляхи (далі
– ВВШ) - поверхневі води (крім акваторії морських портів, судноплавних
каналів та внутрішніх морських вод), віднесені Кабінетом Міністрів України у
встановленому порядку до категорії судноплавних.

Відповідно до статті 3 Водного кодексу України, до водного фонду України
належать, зокрема, поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки,
струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об'єкти;

Наразі, перелік внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії
судноплавних, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
12 червня 1996 р. № 640 (далі – постанова № 640), як цього вимагає стаття 67
Водного кодексу України, в редакції, яка буде чинна до 01.01.2022. Проте
постанова № 640 не містить розділу щодо внутрішніх морських вод, а також
перелік ВВШ не в повній мірі відповідає визначенню, наведеному в Законі про
ВВТ.

3. Основні положення проєкту акта
Проєктом акта пропонується затвердити перелік внутрішніх морських вод іДокумент СЕД МІУ IT-Enterprise
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внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних, на виконання
норм Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та Водного кодексу
України.

Пропонується врахувати інформацію з діючого переліку, затвердженого
постановою № 640, при цьому:

доповнити розділ І та ІІ ділянками ВВШ у відповідності з визначенням,
наведеним в Законі про ВВТ;

розширити в розділі І характеристики габариту глибини суднового ходу
показником проєктного рівня (ПР)/рівня навігаційного спрацювання (РНС);

актуалізувати інформацію щодо класності водного шляху відповідно
до Європейської угоди про найважливіші водні шляхи міжнародного значення
для судноплавних ділянок р. Дніпро від м. Херсона до Греблі Київської ГЕС
(Vb При відсутності обмежень на судноплавних шлюзах до Va, що пов’язано з
поточним технічним станом судноплавних шлюзів);

врахувати судноплавні ділянки ВВШ, які враховані при визначенні зон в
Резолюції ЄЕК ООН № 61 «Рекомендації, які стосуються узгоджених на
європейському рівні технічних приписів, які застосовуються до суден
внутрішнього плавання»;

визначити ділянки внутрішніх морських вод (розділ ІІІ).
Одночасно пропонується визнати такою, що втратила чинність, постанову

№ 640.

4. Правові аспекти
Нормативно-правовими актами, що діють у відповідній сфері суспільних

відносин, є:
Водний кодекс України;
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»;
Перелік внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії

судноплавних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12
червня 1996 р. № 640;

Європейська угода про найважливіші водні шляхи міжнародного значення

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи

місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта не потребує проведення консультацій з громадськістю

відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
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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 для дискримінації.

Проєкт акта потребує визначення необхідності проведення
антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання
корупції.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та
громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів
Прийняття акта забезпечить реалізацію норм статті 5 Закону України «Про

внутрішній водний транспорт» та статті 67 Водного кодексу України, які
наберуть чинності з 01.01.2022.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

___ _______________ 2021 р.


