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Історія та необхідність прийняття Закону 

Наприкінці 2020 року Парламент України ухвалив, а 
Президент підписав довгоочікуваний Закон “Про 
внутрішній водний транспорт”, який перебував на 
розгляді з 2006 року.  

Він входив до законопроєктів, які потрібно 
прийняти для отримання частини кредиту в 1,2 
млрд євро від ЄС для подолання кризи економіки 
через пандемію коронавірусу.  

Закон набирає чинності з 01.01.2022.
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Очікується, що імплементація положень Закону 
дозволить: 

• стимулювати суднобудування та сприяти відновленню 
українських підприємств суднобудівної галузі; 

• збільшити інвестиції (в т.ч. іноземні) в галузь завдяки 
рівним умовам і прозорим правилам, запровадженню 
інвестування на концесійних началах (вже передані в 
концесію порти Херсон та Ольвія); 

• створити єдиний сертифікований електронний реєстр 
судновласників й фрахтувальників; 

• затвердити єдине положення для страхування в 
зазначеній галузі; 

• створити нові робочі місця.  
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Недоліки Закону України  
“Про внутрішній водний транспорт”

1. В ухваленому законі визначено державну монополію - надання 
виключно державною лоцманською організацією послуг з 
лоцманського проведення суден. Водночас держава не повинна 
допускати зловживання монопольним становищем на ринку 
та неправомірно обмежувати конкуренцію, а функціонування 
приватних лоцманських компаній цим Законом не передбачено.  

2. Недостатньо врегульованим видається тарифна політика 
щодо пального. Акцизний податок на паливо, яке споживають 
річкові та морські судна, сплачується власником плавзасобів, 
а кошти йдуть на ремонт автошляхів. Водночас офшорні 
компанії, судна яких заходять в територіальні води України, 
цього акцизу не справляють, оскільки бункеруються в 
нейтральних водах, поза 12 мильною зоною. За деякими 
оцінками, паливо для них дешевше на 15-20%. 
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Недоліки Закону України  
“Про внутрішній водний транспорт”

3. Негативним моментом є положення, яке стосується екології, а саме 
– дозволу скидання з суден стічних вод за умови їх оброблення та 
знезараження в суднових установках відповідно до вимог 
Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 
року та Протоколу 1978 року до неї або відповідно до технічних 
вимог до суден внутрішнього плавання, що мають відповідати 
законодавству Європейського Союзу.  

Однак посилання на вищезгадану Конвенцію є некоректним, 
оскільки скидання суднових стічних вод у морські води і у прісні води 
річок — це принципово різні речі через те, що солоні води самі 
знищують бактеріальне зараження. До того ж вільне скидання 
суднових стічних вод на ходу на внутрішніх водоймах суперечить 
вимогам європейських регламентних документів,  зокрема Директив 
Ради ЄС №№ 2000/60 і 2009/16 (абз.9 п.2А додатку 1).

6



Висновки 

В цілому, прийняття Закону є безумовним 
досягненням та відповідає євроінтеграційному 
поступу нашої держави.  

Можемо констатувати, що українське морське 
право очікують революційні зрушення після 
майже 30 років стагнаційного стану.  

Якими стануть результати реформ та чи станемо 
ми більш орієнтованими на досвід інших держав, 
зокрема європейську практику, покаже 
найближче майбутнє.
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Дякую за увагу! 

Маєте запитання? 
Напишіть, будь ласка, сюди: 

office@lg-d.com

вул. Воздвиженська, 10-б, офіс 17, м.київ, 04071, Україна.
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