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Щодо проекту ПКМУ відносно зміни  
розмірів плати за проходження суден  
шлюзами Дніпровського каскаду 
 
  

Шановний Максиме Володимировичу! 
 

Наприкінці травня 2014 р. на веб-сайті Міністерства інфраструктури України було 
розміщено Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів 
плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду» (далі – Проект ПКМУ). 

Зазначеним Проектом ПКМУ встановлюється підвищення розміру плати за 
шлюзування суден на 17,1% з одночасним скасуванням пільгової тарифної групи, якою 
користуються судновласники суден під прапором України.  

У разі прийняття цього документу в існуючій редакції, плата за шлюзування суден 
шлюзами Дніпропетровського каскаду для національних судновласників зросте в два – три 
рази, що призведе до різкого збільшення собівартості пересування внутрішніми водними 
шляхами України, зокрема - річкою Дніпро, що виведе їх з рівня рентабельності та 
економічної обґрунтованості. 

Фактично, це означає зупинення повноцінного вантажного (комерційного) та 
рекреаційного користування найважливішою водною артерією України для усіх типів 
перевезень.  

Зокрема, це стосується і судноплавства спеціальних суден державних структур, (в тому 
числі і Укрморрічінспекції), оскільки основним нормативним актом, що на сьогодні регулює 
порядок оплати за шлюзування є Постанова КМУ від 15 квітня 2009 р. N 350 Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. N 236 та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, якою на 
сьогоднішній день встановлено розмір оплати за проходження шлюзами Дніпровського 
каскаду. 

Відповідно до примітки до п.1 цієї постанови - За проходження шлюзами 
Дніпровського каскаду суден спеціального та технічного флоту державного підприємства 
водних шляхів "Укрводшлях" плата не справляється. 

Тобто, на сьогодні безоплатне шлюзування передбачене тільки для спеціального та 
технічного флоту державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях", а інші державні 
структури будуть вимушені вишукувати фінансування для руху через шлюзи у службових 
потребах.  

З огляду на зазначене, реалізація зазначеного проекту ПКМУ призведе до порушення 
фундаментальних прав та свобод більшості громадян, утиснення інтересів Держави. 

Зокрема, безумовно буде порушене право громадян на свободу пересування. Зазначене 
право має первинне закріплення у ст. 33 Конституції України, ст. 13 Загальної декларації прав 
людини, ст. 2 Протоколу N 4 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ст. 12 

Голові громадської ради при Державній інспекції 
України з безпеки на морському та річковому 
транспорті 
Слюсаревському М.В. 
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