
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ №

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Міністерства інфраструктури
України

Відповідно до статей 21 і 22 Закону України «Про морські порти України»,
підпунктів 13, 33 та 34 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2015 року № 460, н а к а з у ю:

1. Унести до розділу I Порядку справляння та розмірів ставок портових
зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27
травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12
червня 2013 року за № 930/23462, такі зміни:

1) пункт 1.7 викласти в такій редакції:
«1.7. Для вантажних суден групи А надається знижка у розмірі 20 відсотків

корабельного збору за наявності хоча б однієї з таких умов:
судно працює на лінії закордонного плавання, зареєстрованій у

встановленому законодавством порядку центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті;

судно, згідно із судновими документами віднесене до контейнеровозів
(спроєктоване або переобладнане для транспортування контейнерів),
автомобілевозів, РО-РО, заходить у морський порт у закордонному плаванні для
виконання вантажних операцій та використовується відповідно до його
спеціалізації.»;

2) пункт 1.8 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.9 – 1.15 вважати відповідно пунктами 1.8 – 1.14.

2. Унести до Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення
суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 03
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грудня 2013 року № 965, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18
грудня 2013 року за № 2138/24670, такі зміни:

1) пункт 1.5 розділу I виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.6 – 1.12 вважати відповідно пунктами 1.5 – 1.11;
2) пункт 2.5 розділу II викласти в такій редакції:
«2.5. З лоцманського збору надається знижка у розмірі 20 відсотків (без

урахування знижок та/або надбавок) за наявності хоча б однієї з таких умов:
для вантажних суден групи А, які працюють на лініях закордонного

плавання, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

для вантажних суден групи А, які згідно із судновими документами
віднесено до контейнеровозів (спроєктовані або переобладнані для
транспортування контейнерів), автомобілевозів, РО-РО, які заходять у морський
порт у закордонному плаванні для виконання вантажних операцій та
використовуються відповідно до їхньої спеціалізації;

для суден закордонного плавання групи Б.».

3. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.)забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
в установленому порядку.

4. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на
офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Ю. Васькова.

Міністр Олександр КУБРАКОВ


