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Вих. № 2711/1-20 від 27.11.2020 р. 
 

Міністерство захисту довкілля та  

природних ресурсів України 

Державна екологічна інспекція України 

Копія:   Міністерство юстиції України 

 

СТОСОВНО: 

 

Проєкту наказу Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України 

«Про затвердження Положення про порядок 

обчислення розміру відшкодування та 

сплати збитків, заподіяних внаслідок 

забруднення із суден, кораблів та інших 

плавучих засобів внутрішніх морських вод та 

територіального моря України» 

 

Шановні панове! 

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

приводу Проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

«Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та 

сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих 

засобів внутрішніх морських вод та територіального моря України» (далі – Проєкт), 

розміщеного на розміщеного для громадського обговорення на офіційному сайті 

Міндовкілля та Держекоінспекції. Строк громадського обговорення до 28.11.2020 р. 

Зауваження: Морська Палата України відзначає, що питання порядку обчислення 
розміру відшкодування та сплати збитків було врегульовано Положенням про порядок 
обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок 
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх 
морських вод України, затвердженого  наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки України від 26 жовтня 1995 р. N 116 (надалі 
– «Положення»). Відповідно до п. 1.2 цього Положення воно застосовувалось для 
обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із будь-
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яких суден, кораблів та інших плавучих засобів. Зазначене Положення визначало 
порядок розрахунків кількості скинутих у море забруднюючих речовин, обчислення 
розміри відшкодування, тощо. 

Проте, з 21.05.2017 року Положення та Наказ, яким воно було затверджено, були 

скасовані відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 

р. N 166-р як такі, що втратили актуальність та встановлюють регуляторні бар'єри.  

Ознайомившись із текстом запропонованого до громадського обговорення Проєктом 

змушені констатувати, що він у значній мірі повторює скасоване Положення. При цьому, 

запропонований Проєкт значно погіршує положення судновласників, оскільки: 

• не передбачає алгоритмів дій у  разі відмови від добровільного відшкодування 

збитків через незгоду із розміром або підставами стягнення збитків;  

• не передбачає строки та порядок звернення Державної екологічної інспекції або 

її територіальних органів щодо оформлення  і  передачі  до  суду  позовів в 

установленому порядку для стягнення їх сум; 

• не передбачає вжиття  Державною  екологічною  інспекцією заходів щодо 

отримання гарантії про сплату  збитків  з  метою  запобігання  затримки  судна, 

корабля, іншого плавучого  засобу; 

• не передбачає алгоритмів дій Державної  екологічної інспекції у  випадку  

неподання  гарантії;   

• не встановлює обґрунтований та послідовний порядок вжиття заходів  щодо 

затримання судна, у порядку ст. 80 КТМ України шляхом направлення  капітану  

морського порту,  документу встановленого зразка (відповідно до скасованого 

Положення це був «Припис»); 

Пропозиція: Врегулювали всі зазначені вище питання у розділі IV Проєкту.  

Перебачити порядок надання гарантій вкрай важливо врегулювати з огляду на 
наступне. 

У 2018-2019 роках набуло широко резонансу та розголосу за межами України питання 
щодо незаконних дій інспекторів Державної екологічної інспекції, які приводили до 
необґрунтованих претензій до суден під іноземним прапором у морських портах 
України. Це призвело до включення Українських портів до переліку портів з високими 
корупційними ризиками. Члени Морської Палати України безпосередньо зазнавали 
негативних наслідків від незаконних вимог інспекторів Державної екологічної інспекції 
за результатами контролю ізольованого баласту суден у морських портах України. При 
цьому, іноземні судновласники опинились в ситуації, коли чинне законодавство України 
не передбачає жодних альтернативних механізмів таких як надання належного 
забезпечення (банківської або іншої гарантії) з метою уникнення необґрунтованої 
затримки судна. 

Результатом відсутності правового механізму надання гарантій у випадку незгоди із 

претензіями Державної екологічної інспекції стали численні повози до національних 

судів загальної та адміністративної юрисдикції, які мали своїх наслідком скасування вже 

оплачених претензій. Наприклад:  Рішення Одеського окружного адміністративного 
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суду від 21.12.2018 року у справі №1540/4724/18; Рішення Одеського окружного 

адміністративного суду від 27.06.2019 року у справі № 420/696/19; Рішення Одеського 

окружного адміністративного суду від 24.10.2019 року у справі №420/4422/19; Рішення 

Одеського окружного адміністративного суду від 30.09.2020 року по справі № 

420/2510/20; Рішення Одеського окружного адміністративного суду від 16.10.2020 року 

у справі № 420/123/20. Більш того,  Верховний суд у Постанові від 19.10.2020 р. у справі 

№ 420/4129/19 зазначив, що відсутність альтернативного механізму забезпечення 

вимог ДЕІ створює «ефект влади від якої неможливо захиститися». 

На думку Морської Палати України при доопрацюванні Проєкту має бути врахована 

напрацьована судова практика, а також проведено аналіз скасованих у судовому 

порядку претензій, оформлених із порушеннями та зловживаннями з боку іспекторів 

ДЕІ. 

Пропозиція: передбачити механізм, надання безвідкличної банківської гарантії 

та/або безвідкличної гарантії, клубу взаємного страхування відповідальності 

судновласників (P&I клубу) у сумі, що відповідає розміру Претензії. 

Захист інтересів усіх суб’єктів правовідносин забезпечується шляхом передбачення у 

банківській гарантії та/або гарантії, клубу взаємного страхування відповідальності 

судновласників (P&I клубу) безвідкличного зобов’язання Гаранта виплатити до 

державного бюджету України суму, яка не перевищує суму Претензії впродовж 10 

(десяти) банківських днів з дня отримання письмової вимоги Державної екологічної 

інспекції України та/або її територіального органу пред’явленої на підставі прийнятого 

на користь Державної екологічної інспекції України та/або її територіального органу 

рішення суду, яке набрало законної сили. 

Отже, інтереси Держави забезпечені, оскільки з набранням законної сили судового 

рішення за позовом Державної екологічної інспекції України до судновласника, гарант 

зобов’язаний сплатити суму Претензії відповідно до умов гарантії. 

Звертаємо Вашу увагу, що такий механізм вже був використаний і в Україні. 

Так, у справі щодо інциденту з т/х «STAVANGER» у морському порту Південний де у 

квітні 2020 року стався розлив пальмової олії, накладення арешту у порядку 

господарського судочинства вдалось уникнути, зокрема, завдяки надання 

судновласником гарантійного листа Лондонської Асоціації Власників суден із взаємного 

страхування.  

Крім того, у липні 2020 року при врегулюванні інциденту з т/х «NEW CHALLANGE» у 

Миколаївському порту Державна екологічна інспекція прийняла гарантію P&I Клубу в 

якості достатнього та єдиного забезпечення своєї морської вимоги, що дозволило 

уникнути затриманню судна. 

Пропозиція: Морська Палата України також відзначає, що у Проєкті має бути 

конкретизований статус вимог ДЕІ у випадку оформлення претензій за 

забруднення. З своєю правовою природою - це морські вимоги, що відповідає 

Міжнародній Конвенції МАРПОЛ, Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил 

щодо накладення арешту на морські судна, укладеної в Брюсселі 10.05.1952 року, до 
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якої Україна приєдналась 07.09.2011 року, та яка набула чинності для України з 

16.05.2012 року, Кодексу торгівельного мореплавства України. 

Зауваження: Крім того, практика сплати коштів за претензіями ДЕІ безпосередньо до 

Державного бюджету у випадках незгоди з сумою чи підставою вимог, демонструє, що 

в подальшому судновласник стикається із надскладним механізмом повернення 

сплачених грошових коштів, адже, по-перше, повернути гривню на рахунок нерезидента 

неможливо; по-друге, сплачені грошові кошти не резервуються на період вирішення 

спору судом, що призводить до відсутності коштів на етапі виконання рішення. Так, 

рішення на користь судновласника т/х “Gertrude Oldendoff”, яке набуло законної сили у 

липні 2019 року досі не виконано – грошові кошти не повернуті. 

Пропозиція: В зв’язку з цим, вбачається доцільним передбачити можливість 

зарахування коштів на депозитний рахунок у Державній казначейській службі України, 

відкритий на ім’я Державної екологічної інспекції України для зарахування коштів 

судновласників на період вирішення спору у судовому порядку – за аналогією того, яке 

це передбачено та вже багато років працює у сфері митних правовідносин.  

Зауваження: Додатково відзначимо, що запропонований до обговорення Проєкт 

жодним чином не враховує норми двох нормативних актів, які були ухвалені в 2019 році, 

а саме: Порядку взаємодії державного підприємства “Адміністрація морських портів 

України” та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків 

скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського 

порту в порядку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 

року № 670, а також Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 828. 

ВИСНОВКИ. 

Морська Палата України не підтримує запропонований Проєкт наказу Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про 

порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок 

забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів внутрішніх морських вод та 

територіального моря України» вцілому та просить про його ретельне доопрацювання 

з урахуванням вищевикладених зауважень та пропозицій. Особливу увагу просимо 

приділити таким питанням: 

• визначити статус вимог ДЕІ як морські вимоги; 

• передбачити, що у разі відмови від добровільного відшкодування збитків через 

незгоду із розміром або підставами стягнення збитків, вимоги ДЕІ щодо 

відшкодування збитків можуть бути забезпечені шляхом надання 

судновласником (уповноваженою особою) безвідкличної банківської гарантії 

та/або безвідкличної гарантії, клубу взаємного страхування відповідальності 

судновласників (P&I клубу) у сумі, що відповідає розміру морської вимоги;  
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• передбачити вжиття  Державною  екологічною  інспекцією заходів щодо 

отримання гарантії про сплату  збитків  з  метою  запобігання  затримки  судна, 

корабля, іншого плавучого  засобу; 

• передбачити строки та порядок звернення Державної екологічної інспекції або її 

територіальних органів до  суду  із позовами про відшкодування збитків, у разі 

відмови їх добровільного відшкодування; 

• передбачити обґрунтований та послідовний порядок вжиття заходів  щодо 

затримання судна, у порядку ст. 80 КТМ України шляхом направлення  капітану  

морського порту,  документу встановленого зразка (відповідно до скасованого 

Положення це був «Припис»); 

• передбачити можливість зарахування грошових коштів на депозитний рахунок, 

відкритий у Державній казначейській службі України, відкритий на ім’я Державної 

екологічної інспекції України. 

 

Компанії-члени Морської Палати України заздалегідь вдячні за врахування наданих 

зауважень та пропозицій. Сподіваємось на їх належне опрацювання при доопрацюванні 

Проєкту. 

 

 
 
З повагою,  
Виконавчий директор                                                              Ніна КОСТЮК 
 
 


