До реєстр. № 1182-1-д
від 17.01.2020 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань транспорту та інфраструктури
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-34-71

Верховна Рада України
Комітет з питань транспорту та інфраструктури згідно з Постановою
Верховної Ради України від 24 квітня 2020 року № 567-IX розглянув на своєму
засіданні 28.09.2020 (протокол № 22) проект Закону України «Про внутрішній
водний транспорт» (реєстр. № 1182-1-д від 17.01.2020 р.), поданий народними
депутатами України Кісєлєм Ю.Г., Ковальовим А. В., та іншими народними
депутатами України, і прийнятий Верховною Радою України за основу за
наслідками розгляду в першому читанні 24.04.2020.
До розгляду вказаного законопроекту в другому читанні було подано від
61 суб’єкта права законодавчої ініціативи 1445 поправок та пропозицій, які були
внесені до сформованої порівняльної таблиці і розглянуті Комітетом на своєму
засіданні.
За результатами розгляду Комітетом:
враховано 367 поправок і пропозицій, враховано частково 226 поправок і
пропозицій, відхилено 852 поправки і пропозиції.
Відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради
України Комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує та вважає за
доцільне врахувати наступні зауваження Головного юридичного управління:
1. Абзац перший частини сьомої статті 5 викласти в такій редакції:
«7. Місцеві державні адміністрації здійснюють регулювання діяльності
внутрішнього водного транспорту відповідно до Закону, зокрема:…».
2. В рамках «часткового врахування» правки № 300, з метою приведення
назви статті у відповідність із її змістом викласти частину першу статті 9 у новій
редакції:
«1. Збори за плавання суден внутрішніми водними шляхами не
справляються.».
3. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):
г) у статті 12:
частину другу викласти в такій редакції:
1. «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері морського транспорту, в межах повноважень, визначених законом,

погоджує відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства,
а також проектів будівництва або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного
обладнання та морських шляхів.».
4. Зауваження щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, шляхом
внесення окремого закону, підтримується, та найближчим часом буде поданий
на реєстрацію окремий законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо створення Державного фонду внутрішніх шляхів.
За наслідками обговорення Комітет ухвалив висновок рекомендувати
Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123
Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внутрішній
водний транспорт», реєстр. № 1182-1-д від 17.01.2020 р., прийняти в другому
читанні та в цілому.
Порівняльну таблицю погоджено у відділі редагування законопроектів
Головного управління документального забезпечення без зауважень і Головному
юридичному управлінні Апарату Верховної Ради України із зауваженнями.
Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього
питання визначено голову підкомітету з питань річкового транспорту Комітету
Ковальова А.В.
Додаток: порівняльна таблиця до законопроекту на 860 арк.
Голова Комітету
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