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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

«Про затвердження 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
1.9. Для суден, що заходять у морський порт Южний 

для виконання операцій з навантаження-розвантаження 
генеральних та навалювальних вантажів, при справлянні 
портових зборів суб’єктом, що стягує портові збори, може 
застосовуватися знижка зі ставок усіх видів портових 
зборів у розмірі до 50 відсотків.

Для виконання операцій з навантаження рідкими 
хімічними вантажами (аміак, метанол, карбамідо-
аміачна суміш) у морському порту «Южний» при 
справлянні портових зборів для суден закордонного 
плавання застосовується знижка зі ставок усіх видів 
портових зборів (крім адміністративного) у розмірі 30 
відсотків.

У морському порту Ялта застосовуються такі знижки:

1.9. Для суден, що заходять у морський порт Южний 
для виконання операцій з навантаження-розвантаження 
генеральних та навалювальних вантажів, при справлянні 
портових зборів суб’єктом, що стягує портові збори, може 
застосовуватися знижка зі ставок усіх видів портових 
зборів у розмірі до 50 відсотків.

Виключено

У морському порту Ялта застосовуються такі знижки:



2

ДОКУМЕНТ СЕД 

Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00 
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій 
та інфраструктури України

Н4В%>ВВ&+Pi\QО
691/46/14-23 від 31.01.2023

50 відсотків - зі ставки корабельного збору для суден 
групи А;

20 відсотків - зі ставок усіх видів портових зборів для 
круїзних пасажирських суден закордонного плавання 
групи Б (за винятком тих, що виконують 
вантажопасажирські рейси).

У морському порту Одеса застосовується знижка у 
розмірі 20 відсотків зі ставок усіх видів портових зборів для 
круїзних пасажирських суден закордонного плавання 
групи Б (за винятком тих, що виконують 
вантажопасажирські рейси).

У період з 15 листопада по 15 березня для круїзних 
пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б (за 
винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси), 
що виконують рейси до будь-якого морського порту, 
застосовується знижка з усіх видів портових зборів у 
розмірі 50 відсотків.

Установити для круїзних пасажирських суден 
закордонного плавання знижку в розмірі 50 відсотків до 
ставок портових зборів (крім адміністративного) у 
морських портах України, розташованих в усті та на р. 
Дунай.

1.10. Для суден, що заходять у морські порти 
України (крім розташованих на р. Дунай) для 

50 відсотків - зі ставки корабельного збору для суден 
групи А;

20 відсотків - зі ставок усіх видів портових зборів для 
круїзних пасажирських суден закордонного плавання 
групи Б (за винятком тих, що виконують 
вантажопасажирські рейси).

У морському порту Одеса застосовується знижка у 
розмірі 20 відсотків зі ставок усіх видів портових зборів для 
круїзних пасажирських суден закордонного плавання 
групи Б (за винятком тих, що виконують 
вантажопасажирські рейси).

У період з 15 листопада по 15 березня для круїзних 
пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б (за 
винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси), 
що виконують рейси до будь-якого морського порту, 
застосовується знижка з усіх видів портових зборів у 
розмірі 50 відсотків.

Установити для круїзних пасажирських суден 
закордонного плавання знижку в розмірі 50 відсотків до 
ставок портових зборів (крім адміністративного) у 
морських портах України, розташованих в усті та на р. 
Дунай.

Виключено
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виконання операцій з навантаження та (або) 
розвантаження транзитних вантажів, при справлянні 
портових зборів на умовах, визначених цим пунктом, 
застосовується знижка у розмірі 50 відсотків від ставок 
усіх видів портових зборів, крім адміністративного.

З метою застосування цього пункту під 
«транзитними вантажами» розуміються вантажі, що 
прямують транзитом між кінцевими пунктами 
відправлення та призначення, розташованими поза 
межами території України.

Дія цього пункту поширюється на всі види 
портових зборів (крім адміністративного), що 
нараховуються при вході, виході, перебуванні у 
морському порту та проходженні каналами суден, 
якими протягом певного рейсу здійснюється 
перевезення транзитних вантажів до (з) морських 
портів України.

Знижка, передбачена цим пунктом, застосовується 
до кожного окремого рейсу за умови, якщо питома вага 
транзитних вантажів, що навантажуються або 
розвантажуються на (із) судно (судна) у відповідному 
морському порту України в межах відповідного рейсу, 
становить понад 50 відсотків загального обсягу 
вантажу, фактично навантаженого або розвантаженого 
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на (із) судно (судна) у цьому морському порту в межах 
такого рейсу.

Для визначення питомої ваги транзитних 
вантажів, що навантажуються або розвантажуються на 
(із) судно (судна) у відповідному морському порту 
України в межах відповідного рейсу, кількість вантажу 
визначається у таких одиницях виміру:

у тоннах – навалочні, наливні, генеральні вантажі 
(крім універсальних та спеціалізованих контейнерів, 
що перевозяться суднами-контейнеровозами). У 
розрахунку не враховується вага залізничних вагонів, 
вантажних автомашин і трейлерів, якщо такі 
залізничні вагони, вантажні автомашини і трейлери не 
оформлені з згідно коносаментами (Bill of Lading) як 
вантаж із визначенням їх ваги;

в умовних одиницях (TEU) – універсальні та 
спеціалізовані контейнери, що перевозяться суднами-
контейнеровозами. У розрахунках 20-футовий 
універсальний та спеціалізований контейнери 
приймаються за 1 TEU, 40-футовий універсальний та 
спеціалізований контейнери та універсальні і 
спеціалізовані контейнери понад 40 футів приймаються 
у розрахунках за 2 TEU.
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Розрахунок частки транзитних вантажів в 
загальному обсязі завантаженого або розвантаженого 
вантажу на (із) судно (судна) у відповідному морському 
порту в межах відповідного рейсу здійснюється на 
підставі відомостей, що містяться у належним чином 
оформлених документах, передбачених Митним 
кодексом України та Законом України «Про транзит 
вантажів», зокрема, у митній декларації, коносаменті 
(Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) 
та інших документах, які супроводжують транзит 
вантажу між кінцевими пунктами відправлення та 
призначення за межами території України.

Знижка, передбачена цим пунктом, застосовується 
також на вхід або вихід судна в баласті до (з) 
відповідного морського порту під навантаження або 
після розвантаження транзитних вантажів за умови, 
якщо частка транзитних вантажів, що навантажуються 
або розвантажуються на (із) судно (судна) у цьому 
морському порту України, становить понад 50 відсотків 
загального обсягу вантажу, фактично навантаженого 
або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому 
морському порту.

Знижка, передбачена цим пунктом, для судна, що 
прибуває у морський порт із вантажем та здійснює 
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вивантаження цього вантажу, а потім завантажується 
та вибуває із вантажем із морського порту, 
застосовується так:

питома вага транзитних вантажів, що 
навантажуються та розвантажуються на (із) судно 
(судна) у відповідному морському порту України, в 
загальному обсязі вантажу, фактично навантаженого 
або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому 
морському порту, визначається окремо за кожною 
операцією;

знижка до ставок корабельного та канального 
зборів застосовується при вході судна у морський порт 
згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів 
в обсязі вантажів, що розвантажуються із судна;

знижка до ставок корабельного та канального 
зборів застосовується при виході судна із морського 
порту згідно з розрахунком питомої ваги транзитних 
вантажів в обсязі вантажів, що навантажуються на 
судно;

знижка до ставок причального, маякового зборів 
застосовується згідно з розрахунком питомої ваги 
транзитних вантажів в обсязі вантажів, що 
розвантажуються із судна;
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знижка до ставок санітарного, якірного зборів 
застосовується при виході судна із морського порту 
згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів 
в обсязі вантажів, що навантажуються на судно.

Дія знижки, передбаченої цим пунктом, не 
поширюється на ставки портових зборів, установлені 
для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) 
транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег 
- море» (завезення/вивезення вантажів виключно 
водним транспортом, вивантаження/навантаження з 
використанням причалів, розташованих у межах 
морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, 
Южний), та для нафтоналивних суден у закордонному 
плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитної нафти з використанням 
морського нафтового термінала «Південний», 
розташованого у межах морського порту Южний.

Застосування ставок портових зборів, 
установлених для нафтоналивних суден у 
закордонному плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитних нафтопродуктів за 
варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення 
вантажів виключно водним транспортом, 
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вивантаження/навантаження з використанням 
причалів, розташованих у межах морських портів 
Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), здійснюється 
на підставі відомостей, що містяться в належним чином 
оформлених документах, передбачених Митним 
кодексом України та Законом України «Про транзит 
вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті 
(Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) 
та інших документах, які супроводжують транзит 
вантажу між кінцевими пунктами відправлення та 
призначення за межами території України.

Для суден, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитної нафти з використанням 
морського нафтового термінала «Південний», 
розташованого у межах морського порту Южний, під 
час справляння портових зборів суб’єктом, що стягує 
портові збори, застосовується знижка зі ставок 
портових зборів, крім адміністративного, у розмірі 75 
відсотків. Застосування цієї знижки здійснюється на 
підставі відомостей, що містяться в належним чином 
оформлених документах, передбачених Митним 
кодексом України та Законом України «Про транзит 
вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті 
(Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) 
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та інших документах, які супроводжують транзит 
вантажу між кінцевими пунктами відправлення та 
призначення за межами території України.

4.1. Для суден груп А і Б маяковий збір нараховується 
під час кожного заходження судна у морський порт або за 
кожне проходження його транзитом, крім проходження 
Керч-Єнікальського каналу транзитом, за такими ставками:

0,045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у 
закордонному плаванні;

0,0045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден 
у каботажному плаванні.

Для нафтоналивних суден у закордонному 
плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитних нафтопродуктів за 
варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення 
вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням 
причалів, розташованих у межах морських портів 
Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), маяковий 
збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, 
Южний справляється за ставкою 0,0081 долара США за 
1 куб. м об’єму судна.

4.1. Для суден груп А і Б маяковий збір нараховується 
під час кожного заходження судна у морський порт або за 
кожне проходження його транзитом, крім проходження 
Керч-Єнікальського каналу транзитом, за такими ставками:

0,045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у 
закордонному плаванні;

0,0045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден 
у каботажному плаванні.

Виключено

5.2. Для суден груп А, Б, В (буксири), Г, Д (крім 
військових суден ВМС ЗС України) і Е (спортивні судна, 

5.2. Для суден груп А, Б, В (буксири), Г, Д (крім 
військових суден ВМС ЗС України) і Е (спортивні судна, 
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приватні яхти, парусні судна та риболовні судна, що 
заходять у морські порти без виконання вантажних 
операцій, а також судна портового флоту, що не належать 
або не орендуються власником(ами) 
(балансоутримувачами) причалів) застосовуються ставки, 
наведені у додатку 5 до цього Порядку.

Для нафтоналивних суден у закордонному 
плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитних нафтопродуктів за 
варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення 
вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням 
причалів, розташованих у межах морських портів 
Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), причальний 
збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, 
Южний справляється за ставкою 0,0061 долара США за 
1 куб. м об’єму судна за суднозаходження.

приватні яхти, парусні судна та риболовні судна, що 
заходять у морські порти без виконання вантажних 
операцій, а також судна портового флоту, що не належать 
або не орендуються власником(ами) 
(балансоутримувачами) причалів) застосовуються ставки, 
наведені у додатку 5 до цього Порядку.

Виключено

7.1. Із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір 
справляється під час кожного заходження судна у порт за 
такими ставками:

0,022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна - 
із суден у закордонному плаванні;

0,0022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна 
- із суден у каботажному плаванні.

7.1. Із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір 
справляється під час кожного заходження судна у порт за 
такими ставками:

0,022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна - 
із суден у закордонному плаванні;

0,0022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна 
- із суден у каботажному плаванні.
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Для нафтоналивних суден у закордонному 
плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитних нафтопродуктів за 
варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення 
вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням 
причалів, розташованих у межах морських портів 
Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), 
адміністративний збір у морських портах Чорноморськ, 
Миколаїв, Одеса, Южний справляється за ставкою 
0,0039 долара США за 1 куб. м умовного об’єму судна.

Виключено

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

СуднаМорський порт/ морський 
термінал у закордонному 

плаванні
у каботажному 

плаванні
Білгород-Дністровський 0,150 0,0013
Бердянськ 0,133 0,0013
Євпаторія 0,158 0,0073
Ізмаїл 0,137 0,0038

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

СуднаМорський порт/ морський 
термінал у закордонному 

плаванні
у каботажному 

плаванні
Білгород-Дністровський 0,150 0,0013
Бердянськ 0,133 0,0013
Євпаторія 0,158 0,0073
Ізмаїл 0,137 0,0038

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n51
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Керч 0,171 0,0066
Маріуполь 0,142 0,0038
Миколаїв 0,141 0,0085
Миколаїв **** 0,0247 -
Морський термінал ТОВ 
«МСП Ніка-Тера» 
(операційна акваторія 
причалу (причалів)

0,141 0,0085

Морський термінал ТОВ 
«Сільськогосподарське 
підприємство «Нібулон» 
(операційна акваторія 
причалу (причалів)

0,141* 0,0085*

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

0,091** 0,0057**

Морський термінал ТОВ 
«ТІС - Руда» (операційна 
акваторія причалу № 18)

0,091*** 0,0057***

Одеса 0,174 0,0085
Одеса **** 0,0305 -
Ольвія 0,158 0,0066
Рені 0,131 0,0032
Севастополь 0,158 0,0066

Керч 0,171 0,0066
Маріуполь 0,142 0,0038
Миколаїв 0,141 0,0085
Виключено
Морський термінал ТОВ 
«МСП Ніка-Тера» 
(операційна акваторія 
причалу (причалів)

0,141 0,0085

Морський термінал ТОВ 
«Сільськогосподарське 
підприємство «Нібулон» 
(операційна акваторія 
причалу (причалів)

0,141* 0,0085*

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

0,091** 0,0057**

Морський термінал ТОВ 
«ТІС - Руда» (операційна 
акваторія причалу № 18)

0,091*** 0,0057***

Одеса 0,174 0,0085
Виключено
Ольвія 0,158 0,0066
Рені 0,131 0,0032
Севастополь 0,158 0,0066



13

ДОКУМЕНТ СЕД 

Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00 
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій 
та інфраструктури України

Н4В%>ВВ&+Pi\QО
691/46/14-23 від 31.01.2023

Скадовськ 0,139 0,0085
Усть-Дунайськ 0,145 0,0123
Феодосія 0,122 0,0066
Херсон 0,134 0,0044
Чорноморськ 0,174 0,0094
Чорноморськ **** 0,0305 -
Южний 0,363 0,0228
Южний **** 0,0635 -
Ялта 0,213 0,0142
__________ 
*Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського 
термінала ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон».
** Для суден, які виконують вантажні операції у причалах №№ 19, 
20, 21, 22 морського термінала ТОВ «ТІС - Контейнерний 
термінал».
*** Для суден, які виконують вантажні операції у причалі № 18 
морського термінала ТОВ «ТІС - Руда».
****Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) транзитних 
нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» 
(завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням причалів, 
розташованих у межах морських портів Чорноморськ, 
Миколаїв, Одеса, Южний). Нарахування корабельного збору 
здійснюється на підставі наданої морським агентом митної 
декларації (з проставленими органом доходів і зборів 
відмітками у встановленому чинним законодавством порядку), 

Скадовськ 0,139 0,0085
Усть-Дунайськ 0,145 0,0123
Феодосія 0,122 0,0066
Херсон 0,134 0,0044
Чорноморськ 0,174 0,0094
Виключено
Южний 0,363 0,0228
Виключено
Ялта 0,213 0,0142
__________ 
*Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського 
термінала ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон».
** Для суден, які виконують вантажні операції у причалах №№ 19, 
20, 21, 22 морського термінала ТОВ «ТІС - Контейнерний 
термінал».
*** Для суден, які виконують вантажні операції у причалі № 18 
морського термінала ТОВ «ТІС - Руда».
Виключено
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копій обмірного свідоцтва, класифікаційного свідоцтва, за 
необхідності - коносамента (підлягає уточненню щодо кожного 
збору).
Додаток 3 
до Порядку справляння та розмірів 
ставок портових зборів 
(пункт 3.2 розділу ІІІ)
СТАВКИ 
канального збору
(у доларах США)

Для суденМорський порт/морський 
термінал/канал у закордонному 

плаванні
у каботажному 

плаванні
Білгород-Дністровський 0,1 0,01
Бердянськ 0,167 0,0167
Керч (включаючи КЄК) 0,253 0,027
За прохід КЄК (транзит) 0,084 0,0098
За прохід КЄК для транзитних 
суден, що заходять (виходять) у 
порт (з порту) «Кавказ»
буй № 1-41 0,07
буй № 41-51 0,021
Маріуполь 0,167 0,0167
За прохід БДЛК (до 
причалів/морських терміналів):

Додаток 3 
до Порядку справляння та розмірів 
ставок портових зборів 
(пункт 3.2 розділу ІІІ)
СТАВКИ 
канального збору
(у доларах США)

Для суденМорський порт/морський 
термінал/канал у закордонному 

плаванні
у каботажному 

плаванні
Білгород-Дністровський 0,1 0,01
Бердянськ 0,167 0,0167
Керч (включаючи КЄК) 0,253 0,027
За прохід КЄК (транзит) 0,084 0,0098
За прохід КЄК для транзитних 
суден, що заходять (виходять) у 
порт (з порту) «Кавказ»
буй № 1-41 0,07
буй № 41-51 0,021
Маріуполь 0,167 0,0167
За прохід БДЛК (до 
причалів/морських терміналів):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n73


15

ДОКУМЕНТ СЕД 

Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00 
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій 
та інфраструктури України

Н4В%>ВВ&+Pi\QО
691/46/14-23 від 31.01.2023

1-4 коліна (в/із морський(ого) 
термінала Очаків)

0,037 0,0037

1-9 коліна (в/із морський(ого) 
термінал (а) Миколаївського 
глиноземного заводу)

0,238 0,0238

1-11 коліна (в/із морський(ого) 
порт(у) Ольвія)

0,273 0,0271

1-11 коліна (в/із морський(ого) 
термінал(а) ТОВ «МСП Ніка-
Тера»)

0,28 0,0278

1-11 коліна (в/із причали(ів) 
заводу «Океан»)

0,297 0,0297

1-12 коліна 0,305 0,0303
1-12 коліна * 0,0534 -
Одеса 0,017 0,002
Одеса * 0,0030 -
Севастополь 0,051 0,0051
Скадовськ 0,051 0,0051
Усть-Дунайськ 0,107 0,0107
Херсон (прохід БДЛК і ХМК) 0,183 0,0183
Чорноморськ 0,032 0,003
Чорноморськ * 0,0056 -
Южний 0,1169 0,0117
Южний * 0,0205 -
За прохід каналом Прорва 0,221 0,0221

1-4 коліна (в/із морський(ого) 
термінала Очаків)

0,037 0,0037

1-9 коліна (в/із морський(ого) 
термінал (а) Миколаївського 
глиноземного заводу)

0,238 0,0238

1-11 коліна (в/із морський(ого) 
порт(у) Ольвія)

0,273 0,0271

1-11 коліна (в/із морський(ого) 
термінал(а) ТОВ «МСП Ніка-
Тера»)

0,28 0,0278

1-11 коліна (в/із причали(ів) 
заводу «Океан»)

0,297 0,0297

1-12 коліна 0,305 0,0303
Виключено
Одеса 0,017 0,002
Виключено
Севастополь 0,051 0,0051
Скадовськ 0,051 0,0051
Усть-Дунайськ 0,107 0,0107
Херсон (прохід БДЛК і ХМК) 0,183 0,0183
Чорноморськ 0,032 0,003
Виключено
Южний 0,1169 0,0117
Виключено
За прохід каналом Прорва 0,221 0,0221
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За прохід каналом Дунай - Чорне 
море на баровій частині гирла 
Новостамбульське (Бистре)

0,14 0,014

_________ 
*Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) транзитних 
нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» 
(завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням причалів, 
розташованих у межах морських портів Чорноморськ, 
Миколаїв, Одеса, Южний).

За прохід каналом Дунай - Чорне 
море на баровій частині гирла 
Новостамбульське (Бистре)

0,14 0,014

Виключено

Додаток 4 
до Порядку справляння та розмірів 
ставок портових зборів 
(пункт 3.3 розділу ІІІ)
СТАВКИ 
канального збору (підхідні канали)
(у доларах США)

Для суденМорський порт/морський 
термінал у закордонному 

плаванні
у каботажному 

плаванні
Миколаїв 0,043 0,0041
Миколаїв** 0,0075 -
Морський термінал заводу 
«Азовсталь»

0,167 0,0167

Морський термінал ТОВ «МСП 
Ніка-Тера»

0,043 0,0041

Додаток 4 
до Порядку справляння та розмірів 
ставок портових зборів 
(пункт 3.3 розділу ІІІ)
СТАВКИ 
канального збору (підхідні канали)
(у доларах США)

Для суденМорський порт/морський 
термінал у закордонному 

плаванні
у каботажному 

плаванні
Миколаїв 0,043 0,0041
Виключено
Морський термінал заводу 
«Азовсталь»

0,167 0,0167

Морський термінал ТОВ «МСП 
Ніка-Тера»

0,043 0,0041

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n74
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n74
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Морський термінал ТОВ 
«Сільськогосподарське 
підприємство «Нібулон»

0,00774* 0,0007*

Морський термінал «Очаків» 0,043 0,0043
Морський термінал 
Миколаївського глиноземного 
заводу

0,043 0,0041

Ольвія 0,043 0,0041
Херсон 0,158 0,0158
__________ 
*Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського 
термінала ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон».
**Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) транзитних 
нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» 
(завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням причалів, 
розташованих у межах морського порту Миколаїв).

Морський термінал ТОВ 
«Сільськогосподарське 
підприємство «Нібулон»

0,00774* 0,0007*

Морський термінал «Очаків» 0,043 0,0043
Морський термінал 
Миколаївського глиноземного 
заводу

0,043 0,0041

Ольвія 0,043 0,0041
Херсон 0,158 0,0158
__________ 
*Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського 
термінала ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон».
Виключено

Додаток 6 
до Порядку справляння та розмірів 
ставок портових зборів 
(пункт 8.2 розділу VIII)
СТАВКИ 
санітарного збору
(у доларах США)

Морський порт Для суден

Додаток 6 
до Порядку справляння та розмірів 
ставок портових зборів 
(пункт 8.2 розділу VIII)
СТАВКИ 
санітарного збору
(у доларах США)

Морський порт Для суден

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n122
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n122
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у закордонному 
плаванні

у каботажному 
плаванні

стоянка до 
10 діб

стоянка від 
10 діб 

включно

стоянка до 
10 діб

стоянка від 
10 діб 

включно
Білгород-
Дністровський

0,022 0,036 0,0022 0,0036

Бердянськ 0,035 0,063 0,0035 0,0063
Ізмаїл 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Чорноморськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Керч 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Маріуполь 0,035 0,063 0,0035 0,0063
Миколаїв 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Миколаїв* 0,0039 0,0039 - -
Одеса 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Одеса* 0,0039 0,0039 - -
Ольвія 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Рені 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Севастополь 0,043 0,063 0,0043 0,0077
Скадовськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Усть-Дунайськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Феодосія 0,043 0,06 0,0043 0,006
Херсон 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Чорноморськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Чорноморськ * 0,0039 0,0039 - -

у закордонному 
плаванні

у каботажному 
плаванні

стоянка до 
10 діб

стоянка від 
10 діб 

включно

стоянка до 
10 діб

стоянка від 
10 діб 

включно
Білгород-
Дністровський

0,022 0,036 0,0022 0,0036

Бердянськ 0,035 0,063 0,0035 0,0063
Ізмаїл 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Чорноморськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Керч 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Маріуполь 0,035 0,063 0,0035 0,0063
Миколаїв 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Виключено
Одеса 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Виключено
Ольвія 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Рені 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Севастополь 0,043 0,063 0,0043 0,0077
Скадовськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Усть-Дунайськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Феодосія 0,043 0,06 0,0043 0,006
Херсон 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Чорноморськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Виключено
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Євпаторія 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Южний 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Южний* 0,0039 0,0039 - -
Ялта 0,035 0,063 0,0035 0,0063
__________ 
*Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) транзитних 
нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» 
(завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням причалів, 
розташованих у межах морських портів Чорноморськ, 
Миколаїв, Одеса, Южний).

Євпаторія 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Южний 0,022 0,036 0,0022 0,0036
Виключено
Ялта 0,035 0,063 0,0035 0,0063

Виключено

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 грудня 2017 року № 474 «Про зниження ставок портових 
зборів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2018 року за № 46/31498

1. Затвердити коефіцієнт 0,8 до ставок портових 
зборів, встановлених Порядком справляння та розмірами 
ставок портових зборів, затвердженим наказом 
Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 
року № 316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 12 червня 2013 року за № 930/23462 (далі - 
Порядок) (із змінами).

Коефіцієнт 0,8 не застосовується при справлянні 
портових зборів із суден і плавучих споруд у таких 
випадках:

1. Затвердити коефіцієнт 0,8 до ставок портових 
зборів, встановлених Порядком справляння та розмірами 
ставок портових зборів, затвердженим наказом 
Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 
року № 316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 12 червня 2013 року за № 930/23462 (далі - 
Порядок) (із змінами).

Коефіцієнт 0,8 не застосовується при справлянні 
портових зборів із суден і плавучих споруд у таких 
випадках:
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під час суднозаходу у морські порти України для 
виконання операцій навантаження та (або) 
розвантаження вантажів, які прямують транзитом між 
кінцевими пунктами відправлення та призначення, 
розташованими поза межами території України;

для пасажирських суден групи Б, визначених у 
додатку 1 до Порядку;

під час суднозаходу у морські порти України, 
розташовані в усті та на р. Дунай;

для нафтоналивних суден у закордонному 
плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитних нафтопродуктів за 
варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення 
вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням 
причалів, розташованих у межах морських портів 
Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), та для 
нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) транзитної 
нафти з використанням морського нафтового 
термінала «Південний», розташованого у межах 
морського порту Южний.

Коефіцієнт 0,8 застосовується до ставок усіх видів 
портових зборів, крім маякового.

Виключено

для пасажирських суден групи Б, визначених у 
додатку 1 до Порядку;

під час суднозаходу у морські порти України, 
розташовані в усті та на р. Дунай;

Виключено

Коефіцієнт 0,8 застосовується до ставок усіх видів 
портових зборів, крім маякового.



21

ДОКУМЕНТ СЕД 

Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00 
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій 
та інфраструктури України

Н4В%>ВВ&+Pi\QО
691/46/14-23 від 31.01.2023

Тарифи на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, затверджених наказом Міністерства 
інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 965, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 грудня 

2013 року за № 2138/24670
1.7. Для суден закордонного плавання групи А, що 

заходять у морський порт Южний для виконання операцій:
з навантаження-розвантаження генеральних та 

навалювальних вантажів, надається знижка з лоцманського 
збору у розмірі 50 відсотків (без урахування знижок та/або 
надбавок);

з навантаження рідкими хімічними вантажами 
(аміак, метанол, карбамідо-аміачна суміш), надається 
знижка з лоцманського збору у розмірі 30 відсотків (без 
урахування знижок та/або надбавок).

Для суден закордонного плавання групи А, які 
здійснюють перевезення (транспортування) транзитної 
нафти з використанням морського нафтового 
термінала «Південний», розташованого в межах 
морського порту Южний, надається знижка з 
лоцманського збору в розмірі 75 відсотків (без 
урахування знижок та/або надбавок). Застосування цієї 
знижки здійснюється на підставі відомостей, що 
містяться в належним чином оформлених документах, 
передбачених Митним кодексом України та Законом 
України «Про транзит вантажів», зокрема у митній 

1.7. Для суден закордонного плавання групи А, що 
заходять у морський порт Южний для виконання операцій 
з навантаження-розвантаження генеральних та 
навалювальних вантажів, надається знижка з лоцманського 
збору у розмірі 50 відсотків (без урахування знижок та/або 
надбавок).

Виключено
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декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному 
маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які 
супроводжують транзит вантажу між кінцевими 
пунктами відправлення та призначення за межами 
території України.

2.1. Із суден (крім суден групи В) лоцманський збір 
справляється за зовнішньопортове проведення (судновим 
ходом, судноплавним каналом, внутрішнім підхідним 
каналом, фарватером, рекомендованим шляхом, на якірній 
стоянці, рейді, за межами портової акваторії або між 
портовими акваторіями) та внутрішньопортове проведення 
(безпосередньо до причалу, відходу від причалу та 
маневрування суден між причалами в межах операційної 
акваторії причалу (причалів) за базовими ставками, 
наведеними у додатку 2 до цих Тарифів.

Для нафтоналивних суден у закордонному 
плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитних нафтопродуктів за 
варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення 
вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням 
причалів, розташованих у межах морських портів 
Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний) та заходять у 

2.1. Із суден (крім суден групи В) лоцманський збір 
справляється за зовнішньопортове проведення (судновим 
ходом, судноплавним каналом, внутрішнім підхідним 
каналом, фарватером, рекомендованим шляхом, на якірній 
стоянці, рейді, за межами портової акваторії або між 
портовими акваторіями) та внутрішньопортове проведення 
(безпосередньо до причалу, відходу від причалу та 
маневрування суден між причалами в межах операційної 
акваторії причалу (причалів) за базовими ставками, 
наведеними у додатку 2 до цих Тарифів.

Виключено



23

ДОКУМЕНТ СЕД 

Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00 
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій 
та інфраструктури України

Н4В%>ВВ&+Pi\QО
691/46/14-23 від 31.01.2023

морські порти Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний, 
лоцманський збір справляється за такими ставками:

1) морський порт Чорноморськ:
зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр 

об’єму судна за 1 милю):
до 1 милі включно - 0,0009975 долара США за 1 

кубічний метр об’єму судна за 1 милю;
від 1 до 5 миль включно - 0,0004375 долара США за 

1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;
внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний 

метр об’єму судна) - 0,0024325 долара США за 1 
кубічний метр об’єму судна;

2) морський порт Миколаїв:
зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр 

об’єму судна за 1 милю):
до 1 милі - 0,0009975 долара США за 1 кубічний 

метр об’єму судна за 1 милю;
від 1 до 5 миль включно - 0,0008925 долара США за 

1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;
від 5 до 30 миль включно - 0,00056 долара США за 

1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;
понад 30 миль - 0,00014 долара США за 1 кубічний 

метр об’єму судна за 1 милю;
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внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний 
метр об’єму судна) - 0,00161 долара США за 1 кубічний 
метр об’єму судна;

3) морський порт Одеса:
зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр 

об’єму судна за 1 милю):
від 1 до 5 миль включно - 0,0002975 долара США;
внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний 

метр об’єму судна) - 0,00161 долара США.
4) морський порт Южний:
зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр 

об’єму судна за 1 милю):
до 1 милі - 0,0016275 долара США за 1 кубічний 

метр об’єму судна за 1 милю;
від 1 до 5 миль включно - 0,001435 долара США за 

1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;
від 5 до 30 миль включно - 0,00105 долара США за 

1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;
понад 30 миль - 0,00014 долара США за 1 кубічний 

метр об’єму судна за 1 милю;
внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний 

метр об’єму судна) -0,0018025 долара США за 1 
кубічний метр об’єму судна.
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Застосування ставок, установлених для 
нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) 
транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег 
- море» (завезення/вивезення вантажів виключно 
водним транспортом, вивантаження/навантаження з 
використанням причалів, розташованих у межах 
морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, 
Южний), здійснюється на підставі відомостей, що 
містяться в належним чином оформлених документах, 
передбачених Митним кодексом України та Законом 
України «Про транзит вантажів», зокрема у митній 
декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному 
маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які 
супроводжують транзит вантажу між кінцевими 
пунктами відправлення та призначення за межами 
території України.

Виключено

Тарифи на послуги з регулювання руху суден, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 
від 03 грудня 2013 року № 966, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року 

за № 2139/24671
1.3. Для суден закордонного плавання групи А, що 

заходять у морський порт Южний під навантаження 
рідкими хімічними вантажами (аміак, метанол, 
карбамідо-аміачна суміш), надається знижка зі збору за 

Виключено
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послуги з регулювання руху суден у розмірі 30 відсотків 
(без урахування знижок та/або надбавок).

Для суден закордонного плавання групи А, які 
здійснюють перевезення (транспортування) транзитної 
нафти з використанням морського нафтового 
термінала «Південний», розташованого у межах 
морського порту Южний, надається знижка зі збору за 
послуги з регулювання руху суден у розмірі 75 відсотків 
(без урахування знижок та/або надбавок). Застосування 
цієї знижки здійснюється на підставі відомостей, що 
містяться у належним чином оформлених документах, 
передбачених Митним кодексом України та Законом 
України «Про транзит вантажів», зокрема у митній 
декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному 
маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які 
супроводжують транзит вантажу між кінцевими 
пунктами відправлення та призначення за межами 
території України.

Виключено

2.1. Збір за послуги з регулювання руху суден 
справляється із суден груп А, Б, Д та Е (у частині суден, що 
проходять ходові випробування) при наданні послуг у зоні 
відповідної Служби регулювання руху суден (далі - СРРС), 
а також при транзитному проходженні без заходження в 
морські порти / морські термінали у зоні відповідної СРРС 

2.1. Збір за послуги з регулювання руху суден 
справляється із суден груп А, Б, Д та Е (у частині суден, що 
проходять ходові випробування) при наданні послуг у зоні 
відповідної Служби регулювання руху суден (далі - СРРС), 
а також при транзитному проходженні без заходження в 
морські порти / морські термінали у зоні відповідної СРРС 
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за базовими ставками, наведеними у додатку 2 до цих 
Тарифів.

Для нафтоналивних суден у закордонному 
плаванні, які здійснюють перевезення 
(транспортування) транзитних нафтопродуктів за 
варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення 
вантажів виключно водним транспортом, 
вивантаження/навантаження з використанням 
причалів, розташованих у межах морських портів 
Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний) та які 
проходять у зоні дії СРРС, збір за послуги з 
регулювання руху суден справляється за ставками:

для суден, що проходять у морський порт 
Чорноморськ, - 0,0026075 долара США за кубічний метр 
умовного об’єму судна;

для суден, що проходять у морський порт 
Миколаїв, - 0,00196 долара США за кубічний метр 
умовного об’єму судна;

для суден, що проходять у морський порт Одеса, - 
0,0026 долара США за кубічний метр умовного об’єму 
судна;

для суден, що проходять у морський порт Южний, 
- 0,0026075 долара США за кубічний метр умовного 
об’єму судна.

за базовими ставками, наведеними у додатку 2 до цих 
Тарифів.

Виключено
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Застосування ставки, встановленої для 
нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які 
здійснюють перевезення (транспортування) 
транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег 
- море» (завезення/вивезення вантажів виключно 
водним транспортом, вивантаження/навантаження із 
використанням причалів, розташованих у межах 
морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, 
Южний), здійснюється на підставі відомостей, що 
містяться у належним чином оформлених документах, 
передбачених Митним кодексом України та Законом 
України «Про транзит вантажів», зокрема у митній 
декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному 
маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які 
супроводжують транзит вантажу між кінцевими 
пунктами відправлення та призначення за межами 
території України.

Виключено

Тарифи на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському 
віданні адміністрації морських портів України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 

від 18 грудня 2015 року № 541, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2015 року 
за № 1608/28053

3. Нарахування плати за послуги із забезпечення 
доступу портового оператора до причалу, що перебуває у 
господарському віданні адміністрації морських портів 

3. Нарахування плати за послуги із забезпечення 
доступу портового оператора до причалу, що перебуває у 
господарському віданні адміністрації морських портів 
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України, здійснюється шляхом множення кількості 
вантажу, за яку здійснюється нарахування плати, 
визначеної у одиницях виміру згідно з пунктом 1 цього 
розділу, на ставку за ці послуги для відповідного вантажу, 
визначену відповідно до пункту 2 цього розділу.

Кількість вантажу, завантажених та порожніх 
універсальних і спеціалізованих контейнерів для 
нарахування плати визначається за такими документами:

для вантажів, завантажених та порожніх 
універсальних і спеціалізованих контейнерів, які 
навантажуються на борт судна чи плавучої споруди, 
кількість визначається за даними:

коносаментів, вантажних маніфестів чи інших 
документів, виданих морським або річковим перевізником 
як доказ прийняття на борт судна чи плавучої споруди для 
перевезення;

документів, виданих портовим оператором, що є 
виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку 
відсутності документів, виданих морським чи річковим 
перевізником;

для вантажів, завантажених та порожніх 
універсальних і спеціалізованих контейнерів, які 
вивантажуються з борту судна чи плавучої споруди, 
кількість визначається за даними:

України, здійснюється шляхом множення кількості 
вантажу, за яку здійснюється нарахування плати, 
визначеної у одиницях виміру згідно з пунктом 1 цього 
розділу, на ставку за ці послуги для відповідного вантажу, 
визначену відповідно до пункту 2 цього розділу.

Кількість вантажу, завантажених та порожніх 
універсальних і спеціалізованих контейнерів для 
нарахування плати визначається за такими документами:

для вантажів, завантажених та порожніх 
універсальних і спеціалізованих контейнерів, які 
навантажуються на борт судна чи плавучої споруди, 
кількість визначається за даними:

коносаментів, вантажних маніфестів чи інших 
документів, виданих морським або річковим перевізником 
як доказ прийняття на борт судна чи плавучої споруди для 
перевезення;

документів, виданих портовим оператором, що є 
виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку 
відсутності документів, виданих морським чи річковим 
перевізником;

для вантажів, завантажених та порожніх 
універсальних і спеціалізованих контейнерів, які 
вивантажуються з борту судна чи плавучої споруди, 
кількість визначається за даними:
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генеральних актів, актів-повідомлень, оформлених за 
підсумками вивантаження з борту судна чи плавучої 
споруди в морському порту;

документів, виданих портовим оператором, що є 
виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку 
відсутності генеральних актів, актів-повідомлень.

Для розрахунку плати при вивезенні вантажу, 
завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих 
контейнерів морем застосовуються ставки за ці послуги, 
чинні на дату коносаментів або інших документів, виданих 
морським або річковим перевізником, а при ввезенні 
вантажів, завантажених та порожніх універсальних і 
спеціалізованих контейнерів морем застосовуються ставки 
за ці послуги, чинні на дату оформлення генерального акта, 
актів-повідомлень, оформлених за підсумками 
вивантаження з борту судна або плавучої споруди у 
морському порту.

Ставки за ці послуги застосовуються з коефіцієнтом 
0,5 для справляння плати при переробці:

вантажів, а також завантажених та порожніх 
універсальних і спеціалізованих контейнерів, що 
переміщуються транзитом через митну територію 
України;

генеральних актів, актів-повідомлень, оформлених за 
підсумками вивантаження з борту судна чи плавучої 
споруди в морському порту;

документів, виданих портовим оператором, що є 
виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку 
відсутності генеральних актів, актів-повідомлень.

Для розрахунку плати при вивезенні вантажу, 
завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих 
контейнерів морем застосовуються ставки за ці послуги, 
чинні на дату коносаментів або інших документів, виданих 
морським або річковим перевізником, а при ввезенні 
вантажів, завантажених та порожніх універсальних і 
спеціалізованих контейнерів морем застосовуються ставки 
за ці послуги, чинні на дату оформлення генерального акта, 
актів-повідомлень, оформлених за підсумками 
вивантаження з борту судна або плавучої споруди у 
морському порту.

Ставки за ці послуги застосовуються з коефіцієнтом 
0,5 для справляння плати при переробці:

Виключено
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вантажів, завантажених та порожніх універсальних і 
спеціалізованих контейнерів, що переміщуються у 
каботажному перевезенні морським та/або річковим 
транспортом за умов, що у коносаментах, вантажних 
маніфестах або інших документах, виданих морським або 
річковим перевізником, на переміщення цих вантажів 
пунктом відправлення та пунктом призначення зазначено 
морський або річковий порт України;

порожніх універсальних та спеціалізованих 
контейнерів;

спеціальних вантажів, які навантажуються на борт 
судна або плавучої споруди або розвантажуються з борту 
судна або плавучої споруди для потреб та на замовлення 
Міністерства оборони України, яка здійснюється за вагу 
вантажу, визначену в тоннах, за ставками на ці послуги для 
вантажу «Тарно-штучні та інші генеральні вантажі; ліс 
круглий, пиляний, інша лісова продукція».

У випадку, коли вантажі, завантажені та порожні 
універсальні і спеціалізовані контейнери мають декілька 
перелічених ознак, коефіцієнт 0,5 застосовується один раз.

У випадку, коли зернові вантажі перевантажуються на 
спеціалізованих терміналах із застосуванням 
перевантажувальних машин (з продуктивністю 
навантаження не менше 500 тонн на годину), до цих ставок 

вантажів, завантажених та порожніх універсальних і 
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порожніх універсальних та спеціалізованих 
контейнерів;

спеціальних вантажів, які навантажуються на борт 
судна або плавучої споруди або розвантажуються з борту 
судна або плавучої споруди для потреб та на замовлення 
Міністерства оборони України, яка здійснюється за вагу 
вантажу, визначену в тоннах, за ставками на ці послуги для 
вантажу «Тарно-штучні та інші генеральні вантажі; ліс 
круглий, пиляний, інша лісова продукція».

У випадку, коли вантажі, завантажені та порожні 
універсальні і спеціалізовані контейнери мають декілька 
перелічених ознак, коефіцієнт 0,5 застосовується один раз.

У випадку, коли зернові вантажі перевантажуються на 
спеціалізованих терміналах із застосуванням 
перевантажувальних машин (з продуктивністю 
навантаження не менше 500 тонн на годину), до цих ставок 
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за послуги для вантажу «Зернові вантажі (у томі числі 
насіння), що перевантажуються навалом» застосовується 
коефіцієнт 0,7.

за послуги для вантажу «Зернові вантажі (у томі числі 
насіння), що перевантажуються навалом» застосовується 
коефіцієнт 0,7.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України –
Міністр розвитку громад, територій
та інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

«___» _______________ 2023 р.


