
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України

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

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Порядок справляння та розміри ставок портових зборів,

затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462

1.7. Для вантажних суден групи А, які працюють на
лініях закордонного плавання, відкритих у встановленому
законодавством порядку, надається знижка у розмірі 20
відсотків корабельного збору.

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.

1.8. Основними ознаками лінії закордонного плавання
є:

установлення обов’язкових і факультативних
іноземних (для ліній закордонного плавання) та
українських портів заходження;

Виключено
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закріплення для роботи на лінії типів суден;
установлення періодичності заходження закріплених

суден в українські порти;
реєстрація лінії Державною службою морського та

річкового транспорту України за поданням Адміністрації
морських портів України.

Тарифи на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден,
затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 965,

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2138/24670
1.5. Основними ознаками лінії закордонного плавання

є:
установлення обов’язкових і факультативних

іноземних (для ліній закордонного плавання) та
українських портів заходження;

закріплення для роботи на лінії типів суден;
установлення періодичності заходження закріплених

суден в українські порти;
реєстрація лінії Морською адміністрацією за

поданням Адміністрації морських портів України.

Виключено

2.5. Для вантажних суден групи А, які працюють на лініях
закордонного плавання, відкритих у встановленому
законодавством порядку, а також для суден закордонного
плавання групи Б з лоцманського збору надається знижка у
розмірі 20 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок).

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
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операцій та використовуються відповідно до їхньої
спеціалізації;

для суден закордонного плавання групи Б.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

___ _____________ 2021 року


