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Практика морського права у 2018 р. в Украї ні: 
successes and failures

2018 р. сповнений різноплано-
вими проектами, законодав чими 
ініціативами у портовій індустрії, 
надмірною діяльністю, а також 
повною бездіяльністю конт ролю-
ючих органів у портах Украї ни. На 
противагу кожному успіху 2018 р., 
на жаль, можна навести низку не-
вдач, з якими доведеться бороти-
ся у 2019 р. Про це мова піде далі.

Невже знижено ставки 
портових зборів?
Цей рік розпочався з довгоочіку-

ваного розпорядження Кабміну та 
наказу Мінінфраструктури №474 
«Про зниження ставок портових 
зборів» щодо зниження ставок ко-
рабельного, канального, маяково-
го, санітарного, якірного, причаль-
ного, адміністративного портових 
зборів і затвердження до них коефі-
цієнта 0,8. Тобто на законодав чому 
рівні закріп лено зниження ставок 
на 20%, що є безперечним успіхом. 
При цьому як бути з проектом на-
казу Мінінфраструктури «Про за-
твердження методики розрахунку 
розмірів ставок портових зборів», 
який другий рік поспіль ніяк не 
вдається прий няти, вже не кажучи 
про низку послуг, які нав'язуються 
АМПУ суб'єктам гос подарювання 
в портах Украї ни. Ми розцінюємо 
цю ситуацію більше як поразку, 
ніж перемогу.

«Єдине вікно»: 
що зміниться на митниці?
06.09.2018 р. Верховна Ра-

да Украї ни прий няла закон 
№7010 про внесення змін до Мит-
ного кодексу Украї ни (далі — МКУ) 
та де яких інших законодав чих ак-
тів щодо впровадження механіз-
му «єдиного вікна» та оптимізації 

конт рольних процедур на митни-
ці. Цим актом були внесені зміни, 
зокрема, до Закону Украї ни «Про 
охорону нав колишнього середо-
вища», якими виключено повно-
важення Державної екологічної ін-
спекції (Держ екоінспекція) щодо 
функцій здійснення радіо логічного 
конт ролю товарів і транс портних 
засобів, які переміщуються через 
митний кордон краї ни.

Зазначені права та обов'язки пе-
реходять до Державної прикордон-
ної служби. Однак процедура 
проведення такого конт ролю за-
лишається під питанням, оскільки 
законодавець не встановлює точні 
права та обов'язки прикордон ників, 
ґрунтуючись лише на загальних 
положеннях, які по-різному трак-
туються суб'єктами правовідносин. 
Така неузгодженість може призве-
сти до зло вживання правами як 
з боку державних службовців, так 
і з боку осіб, які перетинають мит-
ний кордон. На нашу думку, змінив-
ши суб'єкт конт ролю, законодавець 
не усуває проб лему відсутності чіт-
кого порядку його проведення, що 
є малоефективним.

Також зазначеним актом були 
внесені зміни до ст. 15 Закону Украї-
ни «Про морські порти». Зокрема, 
п. 9 передбачається, що АМПУ за-
безпечує дотримання законодав-
ства про охорону нав колишнього 
природного середовища, в тому 
числі шляхом участі в межах визна-
ченої законодавством компетенції 
у виявленні випадків скидання суд-
нами (плавзасобами) забрудню-
вальних речовин в акваторії порту. 
Однак, аналогічно до вище зазна-
чених змін, чіткий порядок такої 
участі поки що законодав чо не 
прий нятий Кабміном.

Маємо надію, що передача 
повно важень зумовить припи-
нення конт ролю ючими органами 
таких дій як безпідставне витре-
бування робочої технологічної кар-
ти (далі — РТК) для проведення 
радіо логічного конт ролю вантажу 
чи незакон не взяття проб води ізо-
льованого баласту.

Морська адміністрація — 
нове чи «завуальоване» 
старе?
З 01.08.2018 р. свою роботу роз-

почав новий орган виконавчої вла-
ди — Державна служба морського 
та річкового транс порту Украї ни 
(далі — Морська адміністрація), 
відповідно до постанови Кабміну 
від 06.09.2017 р. №1095, яка перей-
няла низку функцій (зокрема, від 
Укртрансбезпеки та АМПУ).

Наразі недоцільно говорити про 
практичний результат такої іні-

ціативи. Однак сподіваємося, що 
Морська адміністрація зможе під-
вищити привабливість морських 
портів Украї ни шляхом спрощен-
ня надання адміністративних по-
слуг, суттєвого скорочення конт-
ролю ючих процедур у портах, 
зняття надмірного навантаження 
на суб'єктів морегос подарського 
комплексу.

Єдиним питанням, яке залиша-
ється незрозумілим, є реє страція 
ліній закордон ного плавання як 
одне з повно важень Морської ад-
міністрації. Цілком очевидно, що 
повно важення щодо реє страції лі-
ній закордон ного плавання жод-
ним чином не стосуються питань 
безпеки на морському та річко-
вому транс порті, з метою чого 
створювався цей орган. Як пока-
зує практика євро пейських країн 
(Латвії, Литви, Румунії), функція 
реє страції ліній закордон ного пла-
вання є лише технічною та нале-
жить до відання портів, а проце-
дура є максимально простою та 
зручною для бізнесу. Таким чином, 
очікуємо, що серед успіхів 2019 р. 
опиниться закріп лення за АМПУ 
повно важень стосовно реє страції 
ліній закордон ного плавання, що 
знач но спростить процедуру та 
стане інструментом залучення до-
даткових вантажопотоків у мор-
ські порти.

Спрощення документальної 
процедури будівництва ГТС
Важливим кроком у портовій 

галузі стало прий няття змін до по-
станови Кабміну від 07.06.2017 р. 
№406 «Про затвердження переліку 
будівельних робіт, які не потребу-
ють документів, що дають право на 
їх виконання, та після закінчення 
яких об'єкт не підлягає прий няттю 
в експлуатацію», якими до перелі-
ку таких робіт буде включено бу-
дівництво гідротехнічних споруд.

До прий няття вказаних змін 
проведення робіт на землях під 
портовими акваторіями (зокрема, 
днопоглиблення) вимагало прохо-
дити паралельно дві доз вільні про-
цедури. При цьому такі процедури 
част ково дублювалися, а частково 

суперечили одна одній. Наприк-
лад, отримання доз волу на вико-
нання будівельних робіт за проце-
дурою, затвердженою постановою 
Кабміну від 13.04.2011 р. №466 
«Деякі питання виконання підго-
товчих і будівельних робіт», ви-
магало підтверджувати наявність 
прав на земельну ділянку. Однак 
сформувати земельну ділянку під 
портовою акваторією фак тично 
неможливо.

Отже, виведення робіт з будів-
ництва ГТС у портових акваторіях 
доз волить зменшити час на реа-
лізацію інфраструктурних проек-
тів, які виконуються в акваторіях 
морських портів, а також усунути 
зазначені колізії.

Процесуальні зміни 
щодо арешту судна — 
очевидний успіх
Наприкінці 2017 р. в Украї ні змі-

нилися правила арешту морських 
суден. Зміни обумовлені набуттям 
чинності новою редакцією Госпо-
дарського процесуального кодек-
су Украї ни (далі — Кодексу), яка 
суттєво змінила правила розгля-
ду справ.

Ст. 16 Кодексу в минулій редак-
ції передбачала, що справи про 
арешт судна, який здійс нюється 
для забезпечення морської вимо-
ги, розглядаються судом за міс-

цезнаходженням морського порту 
Украї ни, в якому перебуває судно, 
або порту реє страції судна. Отже, 
обов'язковою умовою арешту було 
перебування судна в порту. Нова 
редакція Кодексу у ст. 30 додатко-
во передбачає накладення арешту 
судом за місцезнаходженням пор-
ту, до якого прямує судно. Відпо-
відне доповнення є надзвичай но 
важливим, оскільки доз воляє за-
здалегідь підготувати документи 
щодо подання заяви. Варто зазна-
чити, що така новела відображає 
сучасну світову практику з ареш-
ту суден.

Також однією з проб лем, яка 
існувала раніше, був арешт суд-
на за невеликими вимогами, що 
не досягали 30 тис. доларів США. 

Тетяна ТІТАРЕНКО, 
керуючий партнер Legrant
Т ТІТАРЕНКО

Маючи статус 
природної монополії, 
АМПУ ігнорує норми 

законодавства
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Інколи суди відмовляли в арешті, 
обґрунтовуючи це тим, що розмір 
вимоги є неспівмірним зі спосо-
бом забезпечення. У ст. 137 нової 
редакції Кодексу міститься спеці-
альне положення: «Заходи забез-
печення позову, крім арешту мор-
ського судна, що здійс нюється 
для забезпечення морської вимо-
ги, мають бути співмірними із за-
явленими позивачем вимогами». 
Отже, невеликий розмір морської 
вимоги (приміром, пов'язаної 
з невиплатою заробітної плати 
капітану або екіпажу судна) не 
може бути підставою для відмо-
ви в арешті.

Окрім того, згідно зі старою 
редакцією Кодексу, максималь-
ний строк арешту судна фак-
тично становив 5 днів, а зараз 
він становить 30 днів, що забез-
печить реальну виплату будь- якої 
вимоги заявника.

Огляд контей нерів 
Нацполіцією — 
благими намірами…

Нагадаємо, що Кабмін з 
21.06.2018 р. до 31.12.2018 р. про-
водить експериментальний про-
ект щодо створення умов для за-
побігання ухиленню від сплати 
митних платежів та попереджен-
ня можливих випадків перемі-
щення товарів з порушеннями 
норм законодавства відповідно 
до постанови Кабінету міністрів 
Украї ни №479.

Однак документ включає низку 
проб лемних аспектів. По-перше, 
зазначена постанова не містить 
деталей участі поліцейських 
в митному оформленні товарів, 
а лише надає їм право цілодобово 
перебувати в зонах митного конт-
ролю та пунктах пропуску, а та-
кож можливість доступу до авто-
матизованої сис теми митного 
оформлення. По-друге, документ 
суперечить положенням Митного 
кодексу щодо суб'єктного складу 
конт ролю ючих осіб. По-третє, за-
лучення до здійснення митного 
конт ролю ще однієї правоохорон-
ної структури сприяє затримці то-
варів на митних кордонах та необ-
ґрунтованим збиткам для бізнесу.

Сьогодні посадові особи На-
цполіції можуть перебувати в зо-
нах митного конт ролю, однак во-
ни не мають повно важень брати 
участь у здійсненні митних фор-
мальностей, проводити огляд та 
переогляд товарів і транс портних 
засобів, адже такі дії можуть бути 
оскаржені в судовому порядку як 
незакон ні.

При цьому наші клієнти зі-
штовхуються з такою ситуацією, 
коли митне оформлення вантажу 
закінчилося, доз віл на наванта-
ження був отриманий, але в цей 
час несподівано активізуються 
посадові особи Нац поліції, що 
зумовлює необґрунтовані за-
тримки та збитки для суб'єктів 
гос подарювання в порту з мож-
ливим оскарженням в суді.

Межі порту — not achieved
Радісною звісткою на початку 

2017 р. стало оголошення Мін-
інфраструктури про початок збо-
ру інформа ції для затвердження 
меж територій портів. Невиправ-
дано безглуздо було очікувати, 
що визначення меж україн ських 
портів відбудеться за 2 роки. Про-
довжуємо чекати…

Спецпослуга — нові 
несподіванки від АМПУ
Значним досягненням у 

2017 р. стала перемога портових 
операторів у спорі з АМПУ, який 
остаточно вирішив Вищий гос-
подарський суд Украї ни (далі — 
ВГСУ). ВГСУ підтвердив право 
портового оператора на засто-
сування 30% знижки при розра-
хунку вартості спецпослуги під 
час доступу до причалів. Однак 
без «сюрпризів» не обійшлося. 
Протягом 2018 р., ігноруючи 
рішення суду та прямі приписи 
законодавства, АМПУ продов-
жує не нараховувати портовим 
операторам гарантовану зако-
нодавством знижку та вже на-
прикінці року подає позов проти 
одного з найбільших портових 
операторів про стягнення за-
боргованості в сумі ненаданої 
знижки.

«В'язка різок» 
під Новий рік морським 
агентам від АМПУ
Морські агенти в листопаді 

2018 р. отримали попереджен-
ня від АМПУ про припинення 
чинних договорів між АМПУ та 
морськими агентами починаючи 
з 01.01.2019 р., у зв'язку з наміра-
ми АМПУ укласти нову редакцію 
такого договору з усіма агентами 
у формі єдиного документа шля-
хом приєднання до нього кожно-
го морського агента.

При цьому АМПУ не прий має 
жодних коментарів та зауважень 
до проформи нового договору 
від агентів, а текст уніфіковано-
го договору офіцій но досі не оп-
рилюднено на сайті АМПУ. За 
умовами такого договору, серед 
інших дискримінацій них умов, 
передбачена можливість будь- 
яких його змін в односторон-
ньому порядку АМПУ.

Маючи статус природної мо-
нополії, АМПУ ігнорує норми 
цивільного, гос подарського, ан-
тимонопольного законодавства 
та фак тично примушує морських 
агентів, які позбавлені будь- яких 
альтернатив, укладати договір 
на невигідних умовах. Такими 
діями АМПУ підводить риску не-
вдач у 2018 р., що не може не за-
смучувати.

Незважаючи на зазначене, ми 
з надіями та чіткими планами 
прямуємо у 2019 р. Сподіваємося 
на швидку реалізацію перемож-
них для галузі проектів, а також 
на усунення всіх прогалин та не-
допрацювань. 

KPD Consulting —
юридичний радник Solum

KPD Consulting здійснило кон-
сультування ТОВ «Солум» (компа-
нії, що спеціалізується на управ-
лінні нерухомістю). Юридична 
підтримка охоп лювала питання ви-
значення оптимальної процедури 
поділу нежитлових приміщень клі-
єнта та особ ливостей статусу місць 
загального користування у нежит-
лових приміщеннях.

До команди KPD Consulting, що 
працювала над проектом під ке-
рівництвом партнера Владислава 
Кисіля, увійшли юристи практики 
нерухомості й будівництва Михай-
ло Семка та Анастасія Поліщук.

Владислав Кисіль, партнер, ке-
рівник практики нерухомості та 
будівництва KPD Consulting, зазна-
чив: «Трансформа ція нерухомого 
май на — не тільки цікава юридич-
на проб лема, але й нагальне зав-
дання для власника, який прагне 
оптимального використання своєї 
нерухомості».

Альона Померко, голова юри-
дичного відділу ТОВ «Солум», проко-

ментувала: «Поради KPD Consulting, 
як завжди, були корисними та прак-
тичними. Ми раді продовжити бага-
торічну спів працю».

Компанія ТОВ «Солум» існує 
на ринку з лютого 2010 р., зай-
мається операціями з продажу 
та оренди нерухомості. Більше 
інформа ції за посиланням: http://
solum.kiev.ua/.

Юридична компанія KPD 
Consulting — україн ська незалеж-
на юридична компанія, створена 
у 2007 р. з метою надання повно-
го спектра високоякісних та ефек-
тивних послуг. Ми орієнтовані на 
бізнес- потреби корпоративних клі-
єнтів — провідних україн ських та 
міжнародних компаній. Ми фокусу-
ємося переважно на наданні послуг 
клієнтам з питань корпоративно-
го права, злиття та поглинання, 
банківського й фінансового права, 
податкового законодавства, неру-
хомості та будівництва, інтелекту-
альної власності, кримінального 
права (зокрема, посадових злочи-
нів), а також на вирішенні спорів. 

Більш докладну інформа цію Ви 
можете знайти за посиланням: 
www.kpdconsulting.com.ua. 
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