

Порівняльна таблиця
до наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення Зміни до Правил надання 
послуг у морських портах України»

Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта
Пояснення змін
Правила надання послуг у морських  портах України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 05.06.2013 № 348, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2013 за № 401/23933

13.4. У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом замовник щодоби 
погоджує з портовим оператором (оператором термінала) графік 
подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.

відсутній













У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом шляхами, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, або шляхами, які є об’єктами портової інфраструктури загального користування державної форми власності, портовий оператор (оператор термінала) погоджує з адміністрацією морського порту графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.
13.4. У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом замовник щодоби погоджує з портовим оператором (оператором термінала) графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.
Після завантаження автомобільного транспортного засобу, поданого під завантаження в морському порту, здійснюється визначення його вагових параметрів шляхом зважування, за результатами чого портовий оператор (оператор термінала) передає данні до центру обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки із зазначенням марки, номерного знака та вагових параметрів такого автомобільного транспортного засобу.


У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом шляхами, що знаходяться на балансі (у користуванні) адміністрації морського порту, або шляхами, які є об’єктами портової інфраструктури загального користування державної форми власності, портовий оператор (оператор термінала) погоджує з адміністрацією морського порту графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 1 Закону України «Про морські порти» портовий оператор (стивідорна компанія) - суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності.
Разом із тим, пунктом 3.1 Правил надання послуг у морських  портах України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 05.06.2013 № 348, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.08.2013 за № 401/23933, далі – Правила, вантажно-розвантажувальні роботи в морському порту здійснюють портові оператори, оператори терміналів на підставі договорів перевалки або інших договорів.
Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про морські порти» тарифи на інші послуги, крім визначених у частині першій цієї статті, є вільними та визначаються договором між суб’єктом господарювання, який надає відповідні послуги, та їх замовником.
З огляду на вказане, зазначену зміну пропонується внести задля створення правових умов для здійснення контролю габаритно-вагових параметрів автомобільних транспортних засобів у морських портах, що дозволить скоротити видатки на утримання автомобільних доріг загального користування та забезпечити їх збереження.
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