
Порівняльна таблиця до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України
«Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта

Порядок справляння та розміри ставок портових зборів,
затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 316,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 р. за № 930/23462

ІІ. Корабельний збір ІІ. Корабельний збір
2.9. У випадку, коли судно входить в акваторію

морського порту для виконання вантажних операцій і такі
операції повністю виконуються в операційній акваторії
причалу (причалів), що знаходиться у межах акваторії
морського порту та яка перебуває у недержавній формі
власності і збудована до набрання чинності Законом
України «Про морські порти України» та внесена до
реєстру гідротехнічних споруд морських портів України, а
після завершення вантажних операцій судно здійснює
вихід із акваторії морського порту, - корабельний збір, що
стягується:

на користь адміністрації морських портів України,
розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до
цього Порядку для відповідного морського порту, за
кожний вхід в акваторію морського порту та кожний вихід
з акваторії морського порту з використанням коефіцієнта
0,5 (у випадку, якщо судно використовує гідротехнічні
споруди портової акваторії) або 0,2 (у випадку, якщо судно
не використовує гідротехнічні споруди портової акваторії)
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до умовного об’єму суден;
на користь власника операційної акваторії причалу

(причалів), розраховується за ставками, наведеними у
додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського
термінала, за кожний вхід в операційну акваторію причалу
(причалів) та за кожний вихід з операційної акваторії
причалу (причалів).

2.10. У випадку, коли судно входить в акваторію
морського порту для виконання вантажних операцій і такі
операції частково виконуються в операційній акваторії
причалу (причалів), що знаходиться у межах акваторії
морського порту, яка перебуває у недержавній формі
власності, збудована до набрання чинності Законом
України «Про морські порти України» та внесена до
реєстру гідротехнічних споруд морських портів України, і
частково у причалі (причалах), розташованому(их) в
акваторії морського порту, балансоутримувачем якого
(яких) є адміністрація морських портів України, а після
завершення вантажних операцій судно здійснює вихід із
акваторії морського порту, - корабельний збір, що
стягується:

на користь адміністрації морських портів України,
розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до
цього Порядку для відповідного морського порту, за
кожний вхід в акваторію морського порту з використанням
коефіцієнта 0,5 до умовного об’єму суден та за кожний
вихід з акваторії морського порту без застосування
знижувального коефіцієнта;
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на користь власника операційної акваторії причалу
(причалів), розраховується за ставками, наведеними у
додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського
термінала, за кожний вхід в операційну акваторію причалу
(причалів) та за кожний вихід з операційної акваторії
причалу (причалів).
Додаток 2 до Порядку справляння та розмірів ставок
портових зборів (пункт 2.1 розділу ІІ)
Ставки корабельного збору
(у доларах США)

Додаток 2 до Порядку справляння та розмірів ставок
портових зборів (пункт 2.1 розділу ІІ)
Ставки корабельного збору
(у доларах США)

Морський порт/
морський
термінал

Судна
у закордонному

плаванні
у каботажному

плаванні

Морський порт/
морський
термінал

Судна
у закордонному

плаванні
у каботажному

плаванні

Морський
термінал
ТОВ «ТІС –
Контейнерний
термінал»
(операційна
акваторія
причалів №№ 19,
20, 21, 22)

0,091** 0,0057** Виключити
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Морський
термінал
ТОВ «ТІС-Руда»
(операційна
акваторія
причалу № 18)

0,091*** 0,091*** Виключити

** Для суден, які виконують вантажні операції у причалах
№№ 19, 20, 21, 22 морського термінала ТОВ «ТІС –
Контейнерний термінал».
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*** Для суден, які виконують вантажні операції у причалі
№ 18 морського термінала ТОВ «ТІС-Руда».
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___ ____________ 2021 р.


