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Проблеми портової
логістики

Портові збори сьогодні є завищеними та економічно необґрунтованими
Ставки за користування портовою інфраструктурою є повторюваними та 
Асоціація ініціювала процес зниження ставок портових зборів ще у 2015
році

Методика справляння портових зборів

Зміни ставок портових зборів мають супроводжуватися як економічними
розрахунками, так і змінами у законодавстві
Спрощення бюрократичної процедури узгодження нового проекту
Методики
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Проблеми портової
логістики

Причальний збір та спеціальна послуга
Дублювання оплати за однакові послуги
Необґрунтоване цільове використання коштів
Прийняття політичних рішень
Дискримінація сервітутів

Прийняття Кабінетом Міністрів України 7 липня 2015 року Постанови    
№ 483 
Усунення конфлікту між державою та рядом міжнародних компаній у
зв'язку з дискримінацією сервітутів
Дискусія щодо встановлення розміру дисконту до ставки спецпослуги
при перевалці зернових (в залежності від номінальної потужності або
statement of facts)



Проблеми портової
логістики

3 Справляння корабельного збору під час каботажних перевезень
для суден під іноземним прапором:

Для суден у каботажному плаванні під іноземним прапором
застосовуються ставки для суден у закордонному плаванні
Донарахування сум корабельного збору за здійснені раніше судозаходи

Створення рівних умов для суден під іноземним та українським
прапором
Внесення змін до ст. 131 Кодексу торговельного мореплавства України
Внесення змін до ст. 97 Митного кодексу України
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Проблеми портової
логістики

З 2013 по 2015 рр. було витрачено на утримання каналу близько 9% від
перерахованої суми збору (на прикладі БДЛК)
Відбувається перерозподіл коштів на об’єкти в інших портах України
Наразі неможливо прослідкувати цільове використання коштів

Справляння канального збору

Потрібно внести зміни до Наказу №316 з метою вирішення даної
проблематики
Підвищення прозорості – удосконалення роботи Єдиного державного
веб-порталу відкритих даних



Проблеми річкової
логістики

Лише 3% від загального обсягу транспортування зернових в Україні
здійснюється річками
Потрібно проводити днопоглиблювальні роботи 
Продовження періоду навігації
Оптимізація роботи шлюзів та розвідних мостів
Забезпечення доступу іноземних судів, зниження тарифів на річках

Проект ЗУ «Про внутрішній водний транспорт» в порядку денному
дня інфраструктури у ВРУ
Проблемний момент законопроекту – річковий збір (у США та деяких
країнах ЄС плата за користування внутрішніми водними шляхами не
справляється)
В 2015-16 роках Асоціація виступала з позицією щодо альтернативних
можливостей фінансування замість річкового збору 
Рівні умови для суден під державним та іноземним прапорами
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