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Постановка проблеми. Правове регулю-

вання функціонування трубопровідного транс-

порту в Україні пов’язане з низкою правових 

завдань. На сьогодні трубопровідний транс-

порт в нашій державі є важливим складником 

народногосподарського комплексу, а також віді-

грає роль стратегічного чинника національної 

безпеки. Саме тому актуальним є завдання що-

до удосконалення правового забезпечення 

функціонування трубопровідного транспорту в 

Україні.     

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі правового регулювання трубопро-

відного транспорту в Україні та за її межами 

присвячено низку наукових праць. Так, 

означену проблему дослідження розкрито в 

працях таких науковців, як О. Борденюк, 

Є. Довженка, О. Котенко, І. Міронюк, 

Л. Руденко, Е. Онацького, Ю. Чижмара та ін. 

Однак, незважаючи на вагомий внесок 

вищезазначених вчених в розвиток законодавства 

щодо регулювання трубопровідного транспорту, 

невирішеним залишається питання удосконалення 

положень та норм права з урахуванням сучасних 

світових тенденцій в цій галузі.   

Мета статті полягає у вивченні сучасного 

досвіду правового регулювання функціонування 

трубопровідного транспорту в Україні. 

Основні результати дослідження. Після 

отримання Україною незалежності об’єкти 

трубопровідного транспорту стали власністю 

нашої держави. Наразі мережа 

трубопровідного транспорту України є 

важливою ланкою народногосподарського 

комплексу держави, а також відіграє роль 

стратегічного чинника її національної безпеки. 

Суттєвих змін зазнали структура законодавства 

та управління трубопровідним транспортом.   

На сучасному етапі становлення України як 

європейської країни, основними джерелами 

права в сфері трубопровідного транспорту в 

законодавстві є: Закон України «Про 

транспорт» від 10.11.1994 р. №232/94-ВР (в 

редакції від 13.06.2013 р.); Закон України «Про 

трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 р. (в 

редакції від 10.09.2014 р.), де визначені засади 

функціонування трубопроводів, правовий ста-

тус підприємств і споживачів продуктів, що 

транспортуються трубопроводами, основи дер-

жавного управління цим транспортом, та інші 

нормативно-правові акти. Серед підзаконних 

нормативно-правових актів: нормативно-пра-

вові акти України, що визначають правила 

будівництва та експлуатації, капітального 

ремонту та реконструкції об’єктів трубопровід-

ного транспорту, організацію безпеки та 

охорони праці під час їх будівництва та 

експлуатації, пожежної, екологічної безпеки та 

санітарні норми тощо. Зазначимо, що серед 

джерел права, що регулюють відносини у сфері 

надання послуг з транспортування вуглеводнів 

(природного газу, сирої нафти і нафтопро-

дуктів, скраплених вуглеводнів) магістраль-

ними трубопроводами, можна виділити: Конс-

титуцію України, міжнародні договори Укра-

їни, закони України, підзаконні нормативні та 

локальні нормативні акти.    

Найвищим нормативно-правовим актом, 

який визначає загальну спрямованість розвитку 

законодавства України, є Конституція України. 

Щодо правового регулювання відносин у галузі 

трубопровідного транспорту Конституція 

України першочергово встановлює загально-
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правові принципи законності, моральності та 

гуманізму регулювання суспільних відносин у 

цій галузі. Важливе значення має ст. 13 

Конституції України, відповідно до якої 

власність не може бути використана у шкоду 

людині та суспільству, держава забезпечує 

захист прав усіх суб’єктів права власності та 

господарювання, соціальну спрямованість 

економіки [3]. Так, найвищу юридичну силу у 

системі правових актів, що регулюють 

транспортування магістральними трубопрово-

дами, мають положення п. 5 ст. 92 Конституції 

України, яка визначає, що виключно законами 

України визначаються: засади використання 

природних ресурсів, виключної (морської) 

економічної зони, континентального шельфу, 

освоєння космічного простору, організації та 

експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку 

[3]. Тобто норми Конституції України 

встановлюють засади та принципи регулювання 

відносин у галузі трубопровідного транспорту. 

Серед нормативно-правових актів вищої 

юридичної сили важливе місце займають закони. 

Правовим регулятором універсального 

характеру у сфері транспортних відносин, у тому 

числі і галузі трубопровідного транспорту, є 

Закон України «Про транспорт». Цей Закон 

визначає правові, економічні, соціальні та 

організаційні основи діяльності транспорту.  

Значення і роль транспорту закріплено ст. 1 

вищезазначеного Закону, в якій визначається, 

що транспорт є однією з найважливіших 

галузей суспільного виробництвֺа, яка 

покликана задовольниֺти потреби населення та 

суспільного виробництвֺа в перевезеннях [12]. 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про 

транспорт» трубопровідний транспорт входить 

до єдиної транспортної системи України [12]. 

Варто зазначити, що хоча більшість поло-

жень Закону України «Про транспорт» мають 

важливе значення щодо правового забезпечен-

ня відносин у галузі трубопровідного транс-

порту, але не всі положення Закону можуть бу-

ти реалізовані в означеній галузі, враховуючи її 

специфіку. Так, статті Закону не регулюють 

діяльність підприємств трубопровідного транс-

порту, а також опосередковано впливають на 

процес державного регулювання та управління 

в означеній галузі.  

Правові, економічні та організаційні засади дія-

льності трубопровідного транспорту регулюються 

Законом України «Про трубопровідний транс-

порт». Першочергово мета законодавства про 

трубопровідний транспорт полягає у регулюванні 

відносин на всіх етапах створення та функціону-

вання (проектування, будівництво, експлуатація, 

капітальний ремонт, реконструкція тощо) трубо-

провідного транспорту, встановлення гарантій 

безпеки життя та здоров’я населення, забезпе-

чення охорони навколишнього природного сере-

довища і національного багатства від можливого 

негативного впливу під час експлуатації об’єктів 

означеного виду транспорту [13]. 

Трубопровідний транспорт є найбільш еко-

номним і ефективним засобом транспорту-

вання енергоносіїв та хімічних продуктів. 

Відповідно до ст. 4 дія Закону України «Про 

трубопровідний транспорт» поширюється на 

відносини в галузі трубопровідного транспор-

ту, призначеного для транспортування вугле-

воднів, хімічних продуктів, води та інших про-

дуктів і речовин з місць їх знаходження, видо-

бутку (промислів), виготовлення або зберіган-

ня до місць їх переробки чи споживання, 

перевантаження та подальшого 

транспортування [13]. 

Закон містить 21 статтю. У Законі визначено 

систему трубопровідного транспорту України: 

магістральний трубопровідний транспорт, 

промисловий трубопровідний транспорт. Цим 

Законом встановлено коло суб’єктів правового 

регулювання відносин у галузі трубопровідного 

транспорту, основні принципи державної 

політики у галузі трубопроводів, систему органів 

державного управління трубопроводами, засади 

господарської діяльності підприємств, установ та 

організацій трубопровідного транспорту тощо.  

У контексті означеної проблеми досліджен-

ня вважаємо за необхідне розкрити поняття 

«об’єкти трубопровідного транспорту». Так, ст. 

1 Закону України «Про трубопровідний транс-

порт» визначає, що об’єктами трубопровідного 

транспорту є магістральֺні та промислові трубо-

проводи, які включають наземні, надземні і під-

земні лінійні частини трубопроводів, а також 

об’єкти та споруди, основне і допоміжне облад-

нання, що гарантують безпечну та надійну 

експлуатацію трубопровідного транспорту 

[13]. 

Варто зазначити, що стосовно системи 

магістральних трубопроводів, то ст. 7 Закону 

України «Про трубопровідний транспорт» 

прямо відносить її (означену систему) до 

державної власності України [13].  
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Ст. 13 Закону України «Про трубопровідний 

транспорт» містить положення щодо діяльності 

означеного виду транспорту. Відтак, відповідно 

до положень цієї статті діяльність, пов’язана з 

проектуванням, будівництвом, ремонтом та 

експлуатацією об’єктів трубопровідного 

транспорту, здійснюється на підставі ліцензії і 

підлягає обов’язковій сертифікації, тому до 

законодавства про трубопровідний транспорт 

слід віднести Закон України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності», Декрет 

Кабінету Міністрів України «Про 

стандартизацію і сертифікацію». 

Закон України «Про трубопровідний 

транспорт» є спеціальним нормативно-

правовим актом у цій сфері. Але Закон не може 

впорядкувати всі відносини у галузі 

трубопроводів. Тому низка законів 

опосередковано регулює вказані відносини.  

Так, складниками законодавства про 

трубопровідний транспорт є нормативно-

правові акти щодо захисту економічної 

конкуренції. Відповідно до ст. 5 Закону України 

«Про природні монополії» транспортування 

нафти і нафтопродуктів, природного і нафтового 

газу та його розподіл, інших речовин 

трубопроводами є сферою діяльності 

природних монополій [9]. Тому особливості 

правового регулювання трубопровідного 

транспорту також визначаються: Законом 

України «Про природні монополії», «Про захист 

економічної конкуренції», «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 

Ураховуючи ту обставину, що евакуація 

добутих нафти та газу переважно визначається 

ефективністю їх освоєння, законодавство у 

галузі користування надрами також 

встановлює низку норм щодо магістрального 

транспортування нафти та газу. Норми Закону 

регулюють відносини між підприємствами 

магістрального трубопровідного транспорту, 

перевалювальними комплексами нафти, газу та 

продуктів їх переробки і відправниками [8]. 

Ст. 8 вищезазначеного Закону містить 

положення щодо антимонопольних обмежень в 

нафтогазовій галузі. Відповідно до положень 

статті суб’єкти підприємницької діяльності, які 

здійснюють видобуток нафти і газу, 

транспортування нафти трубопроводами, 

транспортування і розподіл природного газу і 

визнані в установленому законодавством 

порядку монополістами на ринках нафти і газу, 

не можуть припиняти свою діяльність або 

зменшувати її обсяг з метою створення 

дефіциту нафти чи газу, якщо необхідність 

такого обмеження не встановлена чинним 

законодавством. У разі виникнення спорів між 

сторонами угоди про транзит не допускається 

припинення або скорочення транзиту нафти, 

газу та продуктів їх переробки підприємством 

трубопровідного транспорту до вирішення 

спору в суді, якщо інше не передбачено 

відповідною угодою. 

Відносини у галузі трубопровідного 

транспорту регулюють також Закон України 

«Про заходи, спрямовані на забезпечення 

сталого функціонування підприємств паливно-

енергетичного комплексу», Закон України 

«Про функціонування єдиної транспортної 

системи України в особливий період» (із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-

VI (5502-17) від 20.11.2012, ВВР, 2014, N 8, 

ст.88), Закон України «Про міжнародне 

приватне право» (регулювання відносин з 

доставки продукції трубопровідним 

транспортом, ускладненої іноземним 

елементом) тощо. Вищезазначені Закони 

регулюють окремі аспекти діяльності 

трубопровідного транспорту.  

Також важливе значення щодо  регулювання 

трубопровідного транспорту мають 

кодифіковані нормативно-правові акти: 

Господарський кодекс України, Цивільний 

кодекс України, Земельний кодекс України, 

Кодекс України про надра. Так, Господарським 

кодексом України закріплено засади 

господарювання (ст. 5, ст. 6), державного 

регулювання у галузі трубопровідного 

транспорту (Глави 2, 3), правового статусу 

підприємств трубопровідного транспорту 

(Розділ 2), правовий режим майна підприємств 

трубопровідного транспорту (Розділ 3), 

зобов’язальних відносин (Розділ 4) [1]. 

Цивільний кодекс України визначає правовий 

режим договорів постачання енергетичними та 

іншими ресурсами через приєднану мережу (ст. 

714 «Договір постачання енергетичними та 

іншими ресурсами через приєднану мережу») 

[15]. Відповідно до ст. 73 Земельного кодексу 

України до земель трубопровідного транспорту 

належать земельні ділянки, надані під наземні і 

надземні трубопроводи та їх споруди, а також під 

наземні споруди підземних трубопроводів. 
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Уздовж наземних, надземних і підземних 

трубопроводів встановлюються охоронні зони [2].  

Також стосовно функціонування 

трубопровідного транспорту постанови 

Кабінету Міністрів України визначають 

переважно питання удосконалення державного 

управління трубопровідним транспортом, 

фінансової, кредитної, цінової та тарифної 

політики. Наприклад, постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Правил 

охорони магістральних трубопроводів», 

затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2002 року №1747 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  

№812 (812-2015-п) від 30.09.2015,  №161 (161-

2017-п) від 22.03.2017) [5] тощо.  

Як зазначалося в Законі України «Про 

Комплексну програму утвердження України як 

транзитної держави у 2002-2010 роках», вигідне 

географічне положення України на шляху 

основних транзитних потоків між Європою та 

Азією, наявність незамерзаючих чорноморських 

портів, розвинутої мережі залізниць, 

автомобільних доріг, трубопроводів у широтних 

та меридіональних напрямах створює всі 

необхідні передумови для збільшення обсягів 

транзиту вантажів [7]. Таким чином, транзитні 

нафтогазові шляхи, які знаходяться на території 

України, набувають міжнародного значення і 

потребують врегулювання шляхом прийняття 

міжнародно-правових норм і їх гармонізації з 

національним законодавством.  

Згідно з положеннями ст. 273 

«Транспортування» Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, щодо транспортування 

електроенергії та газу передбачено доступ 

третьої сторони до стаціонарної 

інфраструктури, з метою гарантування, що 

тарифи, опубліковані до набрання ними 

чинності, процедура розподілу пропускної 

спроможності та всі інші умови є 

об’єктивними, обґрунтованими і прозорими та 

не дискримінують за походженням, власністю 

або призначенням електроенергії або газу [1]. 

Зазначимо, що суттєве значення для 

розвитку магістрального трубопровідного 

транспорту мають:  

1) Стратегія сталого розвитку «Україна – 

2020», схвалена Указом Президента України від 

12.01.2015 р. № 5/2015, яка визначила основні 

напрями реформування системи державного 

управління у цій галузі економіки держави [10];  

2) Енергетична стратегії України на період 

до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», схвалена Кабінетом 

Міністрів України (розпорядження від 

18.08.2017 р. № 605-р), яка  розглядає питання 

регулювання доступу європейських 

споживачів до магістральних трубопроводів 

(продуктопроводів) для транспортування в 

межах митної території України, що відповідає 

ст. 274 «Співробітництво у сфері використання 

інфраструктури» Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом [11; 14]. 

План заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014-

2017 роки [6] передбачає впровадження 

нормативно-правового регулювання забезпечення 

недискримінаційного доступу до послуг суб’єктів 

природних монополій з транспортування 

магістральними трубопроводами в Україні, 

оскільки необхідно вирішити ряд технологічних 

умов визначених Правилами розробки нафтових і 

газових родовищ, затверджених наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 15.03.2017 р. № 118.  

На сьогодні Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

25 травня 2017 року прийняла постанову № 690 

«Про затвердження Порядку формування 

тарифів на транспортування нафти та 

нафтопродуктів магістральними трубопроводами». 

Цим порядком визначено засади формування 

та розрахунку тарифів на послуги з 

транспортування нафти (нафтопродуктів) 

територією України магістральними 

нафтопроводами (нафтопродуктопроводами) 

та процедуру їх установлення та перегляду [4]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

правове регулювання функціонування 

трубопровідного транспорту в Україні 

здійснюється різними джерелами права і 

передбачає урахування законодавчих норм 

різної юрисдикції. Аналіз законодавчо-

нормативних джерел дозволив визначити 

співвідношення в застосуванні джерел права в 
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окремих аспектах функціонування 

трубопровідного транспорту.  

За результатами проведеного дослідження нами 

сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

правового регулювання функціонування 

трубопровідного транспорту в Україні: 

- імплементація та уніфікація норм 

європейського права в законодавство України 

щодо регулювання функціонування 

трубопровідного транспорту в межах 

євроінтеграційної політики України; 

- узгодити основні поняття законодавства 

щодо трубопровідного транспорту; закріпити 

визначення магістрального трубопровідного 

транспорту у Законі України «Про 

трубопровідний транспорт»; 

- доопрацювати та удосконалити постанови 

Кабінету Міністрів України щодо регулювання 

функціонування трубопровідного транспорту; 

- розробка нових нормативно-правових актів 

щодо проектування, техніки та технології робіт 

з будівництва та експлуатації трубопроводів з 

урахуванням світових тенденцій у цій сфері; 

- побудова національного енергетичного 

сектору відповідно до принципів ЄС; 

- перехід до методів корпоративного управ-

ління, економічного та антимонопольного ре-

гулювання, а також законодавчого забезпе-

чення створення сприятливого інвестиційного 

клімату, належних умов для міжнародного 

співробітництва та впровадження проектів 

диверсифікації джерел постачання сирої нафти. 
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Шихклили А.А.  

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В УКРАИНЕ 

В статье проанализировано современное состояние правового регулирования трубопроводного транспорта в 

Украине. Представлен анализ различных источников права с учетом законодательных норм различной юрисдикции. 

Определено соотношение в применении источников права в отдельных аспектах функционирования трубопроводного 

транспорта. Сформулированы предложения по совершенствованию правового обеспечения функционирования 

трубопроводного транспорта в Украине. 

Ключевые слова: правовое регулирование, транспортное право, трубопроводный транспорт, законодательство, 

магистральный трубопровод. 

 

Shikhalili A. 

CURRENT STATUS OF LEGAL REGULATION OF THE PIPELINE TRANSPORT IN UKRAINE 

In the article analyzes the current status of legal regulation of the pipeline transport in Ukraine. The analysis of various sources 

of law taking into account the legislative norms of different jurisdictions are presented. The interrelation in the application of 

sources of law in certain aspects of the operation of pipeline transport are determined. The propositions on improving the legal 

framework for the operation of the pipeline transport in Ukraine are formulated. 

Key words: legal regulation, transport law, pipeline transport, regulations, the mainline pipeline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


