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СТОСОВНО:  Проєкту Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у 

сфері транспорту», розміщеного 07.05.2020 р. для 

громадського обговорення на сайті Міністерства 

інфраструктури за посиланням 

https://mtu.gov.ua/news/31838.html 

 

Шановний Володимире Олександровичу! 

Шановний Денисе Анатолійовичу!  

Шановний Владиславе Артуровичу! 

 

Морська Палата України цим листом висловлює Вам свою повагу та звертається з 

приводу проєкту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту» (далі – проєкт Закону), розміщеного на сайті 

Міністерства інфраструктури України для громадського обговорення, отримання 

зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  у строк до 

08.06.2020 р. включно. 

Як зазначено в оголошенні про оприлюднення, Проєкт розроблено на виконання 

абзацу першого частини першої статті 4 Закону України «Про природні монополії», 

яким встановлено, що державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у 

сферах, визначених у статті 5 Закону, здійснюється національними комісіями 

регулювання природних монополій. А також на виконання абзацу дев’ятого підпункту а 

пункту 1 частини першої Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 

837/2019, яким доручено Кабінету Міністрів України вжити заходів стосовно 

розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження 

законопроектів щодо  створення та функціонування державного колегіального органу, 

який здійснює державне регулювання у сфері транспорту. 

Аналогічний за своєю правовою природою та функціями державний регулятор вже 

існує у сферах енергетики та комунальних послуг і його діяльність регулюється  Законом 

https://mtu.gov.ua/news/31838.html
https://mtu.gov.ua/projects/view.php?P=269
https://mtu.gov.ua/projects/view.php?P=269
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України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 р., який набрав чинності 26.11.2016 р.  

(далі – Закон про НКРЕКП). Важливо відзначити, що Проєкт багато у чому повторює 

чинний Закон про НКРЕКП. Втім, наявні відмінності, на жаль, не спрямовані на захист 

інтересів бізнесу та розвиток конкуренції у сфері транспорту. 

Користуючись наданим в межах процедури громадського обговорення правом, 

Морська Палата України, яка об’єднує провідні підприємства морської та портової 

галузей, направляє до Вашої уваги концептуальні зауваження та пропозиції щодо 

запропонованого Проєкту.  

1. Концептуальні зауваження та пропозиції щодо визначення сфер діяльності 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту 

(далі – Регулятор або НКРТ)  

Зауваження. 

Реалізація Закону передбачає утворення Регулятора, як постійно діючого державного 

колегіального органу, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та 

контроль у сфері транспорту.  

З аналізу Проєкту та чинної редакції ст. 5 Закону України «Про природні монополії» 

(далі – «Закон про природні монополії») вбачається, що діяльність Регулятора з позиції 

особливого правового регулювання природних монополій має стосуватись трьох сфер 

транспорту: 

користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та 

іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту 

загального користування; 

управління повітряним рухом; 

спеціалізованих послуг у  портах (річкових, морських портах, морських рибних) та 

аеропортах відповідно до переліків, визначених Кабінетом Міністрів України. 

У фокусі Регулятора має бути діяльність у сферах. Натомість, у запропонованому 

Проєкті змінено акцент з контролю за діяльністю на контроль за «суб’єктами 

регулювання» (ч. 2 ст. 3 Проєкту), до яких віднесені також і суб’єкти господарювання, 

що здійснюють діяльність на суміжних ринках у сфері транспорту (вид транспорту при 

цьому не визначений), - у випадках, передбачених Законом України «Про природні 

монополії».  

Втім, із таким підходом неможливо погодитись. 

Відповідно до статті 1 Закону про природні монополії, суміжним ринком визнається  

товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого 

реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання 

неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) 

суб'єктами природних монополій. 

Перелік суміжних ринків, що регулюються відповідно до Закону про природні 

монополії, визначений статтею 6 такого Закону. Зокрема, відповідно до чинної редакції 

цієї статті до переліку суміжних ринків, які стосуються сфери транспорту, включений 

лише ринок внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів залізничним, 

повітряним, річковим та морським транспортом. 

При цьому пунктом 6) розділу V «Прикінцеві положення» Проекту пропонується 

внести зміни до зазначеної статті 6 Закону про природні монополії та включити до числа 

суміжних ринків не лише ринок внутрішніх та міжнародних перевезень, але й додатково 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2010-%D0%BF
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ринок пов’язаних із таким перевезенням послуг, перелік яких повинен буде затверджувати 

Кабінет Міністрів України. 

Варто зазначити, що до числа послуг, пов’язаних із перевезенням вантажів 

транспортом, може відноситись дуже широке коло послуг, зокрема, послуги щодо 

перевантаження вантажів у морських портах, які надаються портовими операторами, 

транспортно-експедиторські послуги, послуги щодо агентування суден тощо.  

З цього слідує, що запропонована редакція Проекту створює підґрунтя для того, щоб 

поширити повноваження НКРТ в частині  здійснення державного регулювання, 

моніторингу та контролю на діяльність всіх суб’єктів господарювання, які надають 

вищезазначені послуги, пов’язані із перевезенням вантажів. 

Такий підхід суперечить чинному нормативному регулюванню, зокрема, вимогам 

статті 21 Закону про порти, в якій прямо передбачено, що державному регулюванню з 

боку НКРТ  підлягають лише тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у 

морському порту суб’єктами природних монополій, та послуги, які оплачуються у 

складі портових зборів, а тарифи на всі інші послуги, які надаються у вітчизняних 

морських портах, є вільними, визначаються договором між відповідним суб’єктом 

господарювання та замовником послуг, а тому державному регулювання не підлягають. 

З цього приводу також відзначимо, що регулювання послуг, що надаються у 

морському порту суб’єктами природних монополій, та регулювання тарифів (зборів) на 

послуги, які оплачуються у складі портових зборів  - це концептуально різні сфери 

регулювання. Розмежування має бути структурно відображено у Проєкті шляхом 

відокремлення сфери визначення розмірів ставок портових зборів та контролю за їх 

справлянням від діяльності Регулятора у сферах регулювання послуг суб’єктів природних 

монополій. Про це більш докладно зазначимо у розділі 2 цього листа.  

Пропозиції. 

1.1. Визначити у ст. 3 Проєкту сфери діяльності Регулятора за галузями транспорту 

та у чіткій відповідності до Закону про природні монополії та за аналогією із 

Законом про НКРЕКП, а саме:  

«Регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю 

суб’єктів господарювання у сферах: 

1) у сфері залізничного транспорту: 

діяльність з користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, 

вокзалами та іншими об’єктами  інфраструктури, що забезпечують рух залізничного 

транспорту загального користування; 

2) у сфері повітряного транспорту: 

діяльність з управління повітряним рухом; 

надання спеціалізованих послуг у аеропортах відповідно до  переліку , визначеного 

Кабінетом Міністрів України. 

3) у сфері морського та річкового транспорту: 

надання спеціалізованих послуг у річкових, морських портах, морських рибних 

портах та аеропортах відповідно до  переліків, визначених Кабінетом Міністрів 

України». 

1.2. За текстом Проєкту використовувати скорочення «діяльність, що регулюється» 

замість «суб’єкти регулювання». Регулятор не регулює суб’єктів, предметом 

регулювання є саме діяльність. 

1.3. Діяльність суб’єктів господарювання на суміжних ринках має охоплюватись 

увагою Регулятора в силу прямої дії норм Закону про природні монополії та з 
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метою розвитку конкуренції на таких суміжних ринках. Абз. 5 ч. 2 ст. 3 Проєкту 

щодо регулювання «діяльності суміжних ринків у сфері транспорту» має бути 

виключений.   

1.4. Мають бути виділені в окремий розділ питання, що стосуються  встановлення 

ставок портових зборів та контролю за їх справлянням. Правове регулювання має 

відповідати та не суперечити Закону про морські порти та Закону «Про ціни та 

ціноутворення», а не відповідно до Закону про природні монополії. Дане питання 

потребує ретельного доопрацювання. Більш докладно – у розділі 2 цього листа.  

2. Концептуальні зауваження та пропозиції щодо повноважень Регулятора у 

сфері визначення ставок портових зборів. 

Зауваження. 

Запропонований Проєкт належним чином не встановлює повноваження НКРТ щодо 

регулювання тарифів на послуги, які оплачуються у складі портових зборів, а також щодо 

контролю за цільовим використанням коштів від портових зборів. 

У відповідності до частин 1, 6 статті 22 Закону України «Про морські порти 

України» (далі – «Закон про порти»), саме до повноважень НКРТ повинно відноситись 

державне регулювання тарифів на послуги, які оплачуються у складі портових зборів, а 

також контроль за цільовим використанням коштів від портових зборів. Державне 

регулювання такого роду зборів передбачено також Законом України «Про ціни та 

ціноутворення».  

Втім, Проєкт належним чином не деталізує та не визначає правові аспекти реалізації  

повноважень НКРТ у сфері встановлення розмірів ставок портових зборів та контролю за 

їх використанням. 

Натомість, частини 1, 2 статті 3 Проєкту наділяють НКРТ повноваженнями, зокрема, 

щодо формування тарифів (зборів, плати) на послуги, що надаються суб’єктами 

природних монополій у сфері транспорту, а також щодо державного регулювання, 

моніторингу та контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які  надають 

спеціалізовані послуги у портах відповідно до переліків, визначених Кабінетом 

Міністрів України. 

При цьому станом на сьогодні до Переліку спеціалізованих послуг, що надаються у 

морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному 

регулюванню, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 

р. N 405, включені наступні чотири спеціалізовані послуги: 

- забезпечення лоцманського проведення; 

- регулювання руху суден; 

- забезпечення проведення криголамних робіт 

- забезпечення доступу портового оператора до причалу.  

Тобто, послуги, які оплачуються у складі портових зборів, до зазначеного Переліку 

не включені. Це означає, що тарифи на портові збори та тарифи на спеціалізовані послуги, 

які надаються у портах суб'єктами природних монополій, це два абсолютно різні поняття, 

при цьому повноваження НКРТ повинні охоплювати затвердження обох вказаних тарифів. 

Водночас, частинами 1, 2 статті 3 Проекту, які визначають сферу діяльності та 

повноваження НКРТ, це не передбачено, оскільки в них мова йде лише про спеціалізовані 

послуги і не міститься навіть жодної згадки про портові збори.  

Згадка про портові збори наявна лише у ст. 5 Проєкту, в якою до функцій Регулятора 

віднесено «прийняття Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів». Втім, 

згадка такого важливого аспекту регулювання лише в одному рядку Проєкту без 

подальшої деталізації є очевидно недостатньою та не відповідає потребам морської галузі.  
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Пропозиції: 

2.1. Функції та повноваження повинні бути більш деталізовані, аналогічно до ст. 17 

Закону про НКРЕП. 

2.2.  До функцій Регулятора пропонуємо включити наступні: «встановлює державні 

регульовані ціни (розміри ставок зборів, плат) на послуги суб’єктів природних монополій 

та інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах залізничного, 

повітряного, морського та річкового транспорту, якщо відповідні повноваження надані 

Регулятору законом, та змінює їх за результатами перевірки або моніторингу». В 

даному випадку таким законом є Закон про морські порти. 

2.3. Оскільки правова основа повноважень НКРТ у сфері встановлення розмірів 

ставок портових зборів та контролю за їх використанням закладена Законом про морські 

порти, який у даному випадку є спеціальним по відношенню до Закону про природні 

монополії, вбачається за доцільне у Проєкті передбачити окремий розділ, присвячений 

правовому регулюванню питань портових зборів.  

3. Концептуальні зауваження та пропозиції щодо забезпечення гарантій 

незалежності Регулятора та формування його персонального складу. 

Зауваження. 

Відповідно до своєї правової природи та статусу НКРТ – це колегіальний орган, 

незалежність якого забезпечується прийняттям рішень виключно більшістю голосів від 

загального складу членів. Прийняття одноособових рішень з питань сфери діяльності 

Регулятора є  неможливим. За ознакою колегіальності прийняття рішень запланована до 

створення НКРТ та існуюча сьогодні НКРЕКП є подібними до Кабінету Міністрів 

України, і це визначає їх особливий статус. 

Ознайомившись уважно із Проєктом, мусимо відзначити цілу низку наявних 

очевидних загроз забезпеченню незалежності Регулятора та колегіальності ухвалення 

рішень. Негативні аспекти простежуються від моменту призначення складу конкурсної 

комісії, до створення у складі Регулятора незрозумілих колегій, чиї рішення в подальшому 

мають оформлюватись як Накази Регулятора. Навіть сама форма Наказу за підписом лише 

голови Регулятора є неприпустимою для НКРТ.   

Добір кандидатів. Конкурсна комісія. 

Статтею 9 Проєкту передбачено, що до складу Конкурсної комісії входять: 

1) п’ять осіб, яких визначає Кабінет Міністрів України за поданням центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

транспорту. – тобто за поданням Мінінфраструктури. 

Далі нумерація обривається. Порівнюючи Проєкт із чинним Законом про НКРЕКП, 

стає зрозумілим чому. Склад конкурсної комісії НКРЕКП визначається таким чином: 

«До складу Конкурсної комісії входять: 

1) три особи - за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання 

якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, 

нафтової, нафтопереробної промисловості, електроенергетики та житлово-комунальних 

послуг; 
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2) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері паливно-енергетичного комплексу; 

3) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері регіонального розвитку та житлово-

комунального господарства.» 

Тобто, добір кандидатів до НКРЕКП здійснює комісія у складі 5 осіб, кандидатури 

трьох з яких надає Верховна Рада (законодавча гілка влади) і двох кандидатів надають два 

різних Міністерства (виконавча гілка влади). Таким чином забезпечується система 

стримувань і противаг у сфері державно-управлінських правовідносин.  

Натомість, Проєктом передбачається монополія Мініфраструктури щодо 

пропонування Кабінету Міністрів України всіх п’ятьох кандидатів Конкурсної комісії. Це 

очевидно не сприятиме неупередженості у питанні формування складу конкурсної комісії 

та подальшого добору членів Регулятора. Створюються ризики щодо незалежності такого 

Регулятора. Питання потребує доопрацюванн. Пропозиції наведені нижче у п. 3.1. 

Діяльність Регулятора. 

Проєктом не визначений строк для призначення на посаду членів Регулятора за 

результатами конкурсу. Це може створити ситуацію безпідставної затримки призначення 

на посади переможців протягом тривалого періоду. Потребує доопрацювання. 

Проєктом не передбачений вичерпний перелік підстав та порядок звільнення Голови 

та членів Регулятора (на відміну від Закону про НКРЕКП). Це створює ризики 

безпідставного звільнення або загрози звільнення, що перешкоджає професійній 

діяльності членів НКРТ. Потребує доопрацювання. 

Крім того, ч. 3 ст. 14 Проєкту передбачено, що засідання Регулятора є правомочними 

у разі присутності на ньому всього  складу Регулятора. На нашу думку, така норма може 

сприяти блокуванню роботи Регулятора  в цілому через, наприклад, тривалу хворобу 

одного з членів чи будь-яких інших причин.  Більш доцільним вбачається врегулювання 

можливості проведення засідань та ухвалення рішень за наявності більшості членів (4 

члена).  

Проєктом передбачено, що Перелік питань, які виносяться на розгляд Регулятора під 

час засідань,  оприлюднюється на його офіційному веб-сайті не пізніше одного робочого 

дня його проведення. Цей термін є занадто коротким і може бути полем для зловживань. 

Більш доцільним є строк – 3 робочі дні, як передбачено у Законі про РКРЕКП.  

Щодо ухвалення рішень Регулятором. Проєктом передбачено, що Рішення 

вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів 

Регулятора. Потребує доопрацювання в частині визначення: «за умови голосування за 

нього 4 і більше членів Регулятора, присутніх на засіданні». Умова про присутність 

виключає можливості зловживань та «збору голосів» за межами засідань та заочно. 

Наразі, умова про присутність у Проєкті відсутня. 

Також, потребують ретельного перегляду та виключенню всі положення Проєкту 

щодо можливості ухвалення Наказів з питань, що стосуються регульованої діяльності, за 

одноособовим підписом  Голови Регулятора. Такі положення суперечать правовій природі 

колегіальності Регулятора і є очевидним полем для зловживань. При цьому, Проєктом не 

наводиться обґрунтування того, в яких саме випадках ухвалюються Накази, а в яких – 

Постанови. 
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З урахуванням наведеного, підлягають виключенню: останній абзац ч. 4, ч.ч. 5-

8, 10-11 ст. 14, а також ст. 15 Проєкту. 

Окремо зупинимось на статті 15, у якій передбачено, що «для підготовки 

рекомендацій щодо виконання завдань Регулятора може утворюватися колегія як 

консультативно-дорадчий орган». При цьому, не визначено, хто входить до складу 

колегії, який кількісний склад, порядок формування та предмет діяльності. Тим не менш, 

рішення таких незрозумілих колегій можуть реалізовуватись шляхом  видання Головою 

Регулятора відповідного наказу. Тобто, закладено механізм створення незрозумілих за 

своєю природою квазі-органів, без конкурсу та добору кандидатів, які мають право 

ухвалювати незрозуміло які рішення з невизначеного кола питань, які потім 

легітимізуються наказами Голови Регулятора – без колегіального погодження. Це є 

неприпустимим і потребує виключення повністю.  

Фінансові питання діяльності Регулятора. Кошторис. 

Проєктом передбачається встановити повну залежність НКРТ від МІУ у питаннях 

погодження проекту кошторису Регулятора на рік та включення кошторису до проєкту 

Державного бюджету. Проєктом передбачено, що Голова Регулятора передає проект 

кошторису на погодження до МІУ, а МІУ в свою чергу передає цей кошторис далі для 

його включення до проєкту Державного бюджету на відповідний рік. Така регламентація 

суперечить принципу незалежності діяльності Регулятора та фактично ставить НКРТ у 

залежність від МІУ. Ці положення потребують доопрацювання і приведення у 

відповідність до існуючої регламентації аналогічного питання у Законі про НКРЕКП. 

Фінансові питання діяльності Регулятора. Внески. 

 Статею 13 Проєкту визначено, що платниками внесків на регулювання у сфері 

транспорту є суб’єкти регулювання, визначені статтею 3 цього Закону. Як було зазначено 

вище, суб’єктний підхід є недоцільним та необґрунтованим.  Регулюванню підлягає 

діяльність, а не суб’єкти. З урахуванням наведених вище пропозицій, платниками внесків 

мають бути визначені «суб’єкти господарювання, що провадять регульовану діяльність у 

сферах, визначених  статтею 3  цього Закону». При цьому, суміжні ринки у визначені 

статтею 3 сфери не повинні включатись. 

Частини 2 та 3 статті 13 Проєкту містять норми, що суперечать одна одній. 

Частиною 2 визначено базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід 

платників від діяльності, що регулюється Регулятором, за звітний квартал.  

При цьому, частиною 3 визначено, що ставка внеску на регулювання не може 

перевищувати 0,1 відсотка чистого доходу платника внеску від діяльності у сфері 

транспорту за попередній рік. Тобто, закладений базис для розрахунку – весь дохід 

будь- якого суб’єкта у сфері транспорту. Це не є співмірним. Потребує уточнення в 

частині, що для розрахунку внеску береться тільки дохід від регульованої діяльності, 

відповідно до сфер, визначених у ст. 3 Проєкту, а також в частині кола суб’єктів (будь-

який суб’єкт у сфері транспорту не повинен підпадати під визначення платника внесків). 

Також, в цій частині доцільно передбачити можливість щоквартального перегляду 

Регулятором ставки внеску на регулювання з урахуванням обсягу чистого доходу 

платників внеску від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній квартал. 

У частині 4 варто передбачити, що внески сплачуються платниками до спеціального 

фонду Державного бюджету,  а фінансування діяльності Регулятора відбувається за 

рахунок Державного бюджету, а не напряму за рахунок внесків. 
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Пропозиції. 

3.1. Передбачити формування Конкурсної комісії за аналогією з існуючою 

процедурою НКРЕКП: 3 кандидати від Верховної Ради України, 1 кандидат від 

Мінінфраструктури, 1 кандидат від МЕРТ.   

3.2. Визначити строк, протягом якого Кабінет Міністрів зобов’язаний призначити 

переможця конкурсу на посаду Голови та членів Регулятора.  

3.3. Визначити виключний перелік підстав та процедуру дострокового припинення 

повноважень Голови та членів НКРТ за рішенням КМУ. Передбачити додаткові 

гарантії безперервності діяльності Регулятора, аналогічно до Закону про 

НКРЕКП, а саме: Не може бути підставою для звільнення члена Регулятора 

складення повноважень Кабінетом Міністрів України перед новообраною 

Верховною Радою України, відставка Кабінету Міністрів України, прийнята 

Верховною Радою України, або формування нового складу Кабінету Міністрів 

України. 

3.4. Передбачити гарантії незалежності НКРТ від МІУ у всіх фінансових питаннях: 

формування, погодження, затвердження кошторису, а також внесення змін та 

використання коштів. Має бути передбачений механізм, аналогічний тому, що 

вже регламентований Законом про НКРЕКП, а саме: 

«Регулятор затверджує кошторис після набрання чинності законом України про 

Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму 

офіційному веб-сайті. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

бюджетної політики, за обґрунтованим поданням Регулятора погоджує 

внесення змін до кошторису та плану спеціального фонду бюджету (крім 

власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Регулятора, 

у разі необхідності вносить відповідні зміни до розпису державного бюджету. 

Регулятор має право використовувати протягом поточного бюджетного 

періоду залишки бюджетних коштів, що утворилися на початок року на 

рахунках спеціального фонду, для здійснення видатків бюджету або надання 

кредитів з бюджету, передбачених у кошторисі на поточний рік, відповідно до 

законодавства». 

3.5. Передбачити гарантії відкритості діяльності Регулятора шляхом розміщення 

проєктів рішень на офіційному сайті не пізніш як за три робочих дні до 

засідання, а також забезпечення онлайн-трансляції засідань, що проводяться у 

формі відкритих слухань, на своєму офіційному веб-сайті. Зберігання записів 

таких трансляцій та вільний доступ до них на офіційному веб-сайті 

забезпечується Регулятором протягом не менше одного року з дня проведення 

засідання (аналогічно із Законом про НКРЕКП). 

3.6.Передбачити виключно колегіальне ухвалення рішень 4 голосами членів 

Регулятора, присутніми на засіданні. При цьому засідання вважається 

правомочним за умови присутності більшості членів Регулятора. 
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3.7. Виключити останній абзац ч. 4, ч.ч. 5-8, 10-11 ст. 14, а також ст. 15 Проєкту і не 

допустити можливості ухвалення Наказів або будь-яких одноособових 

рішень Регулятора з питань регульованої діяльності. Всі відповідні рішення 

мають увалюватись колегіально у формі Постанов, а також фіксуватись 

протоколами. 

Нагадаємо, що Морська Палата України від імені Морської спільноти зверталась до 

вас із листами стосовно запропонованого МІУ проекту Методики портових зборів. У своїх 

листах ми акцентували увагу на неспроможності МІУ ухвалити Методику вже потягом 

більш ніж семи років та критичній важливості для морської галузі утворення незалежного 

Регулятора, який би неупереджено та професійно супроводжував питання встановлення 

ставок портових зборів та контролю за їх використанням. 

Втім, змушені констатувати, що запропонований МІУ до громадського обговорення 

проєкт Закону не узгоджується із нормами чинного законодавства, не забезпечує 

незалежності такого Регулятора та містить у собі очевидно небезпечні норми, які можуть 

призвести до спотворення економічної конкуренції у сфері транспорту. 

З урахуванням всього вищевикладеного, ми вважаємо, що запропонований Проєкт 

вцілому не підтримується Морською Палатою України та потребує подальшого 

ретельного доопрацювання. При доопрацюванні просимо врахувати надані зауваження 

та пропозиції Морської Палати України.  

З повагою, 

Віце-Президент Морської Палати України                                   В.Г. Кісловський  

 

 

 

 

 

 


