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МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
  м. Київ                          №   

Про внесення змін до наказу 
Міністерства інфраструктури 
України від 27 травня 2013 року 
№ 316

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України», статті 
9 та пункту 11 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про внутрішній водний транспорт», 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. Затвердити Зміни до 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, що додаються.

2. Унести до пункту 2.4 розділу II Порядку обліку та використання коштів 
від портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 
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України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12 червня 2013 року за № 931/23463, такі зміни:

1) абзац другий викласти в такій редакції:
«на утримання, обслуговування, ремонт та забезпечення безпеки 

судноплавства на судноплавних та підхідних каналах, у тому числі очищення їх 
від наносів і підтримання їхніх габаритів у межах паспортних значень;»;

2) абзац десятий виключити.

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

4. Управлінню морського та річкового транспорту забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в 
установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім 
пункту 2, який набирає чинності з 1 січня 2023 року, але не раніше дня 
офіційного опублікування цього наказу.

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

Міністр Олександр КУБРАКОВ


