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Методика розрахунку ставок портових зборів 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до статті 22 Закону України 

«Про морські порти України» та визначає економічно обґрунтований підхід 

до визначення розміру ставок портових зборів та знижок до ставок портових 

зборів. 

1.2. Ставки портових зборів, розраховані згідно з розділом ІІ цієї 

Методики, не залежать від прапора, під яким судно здійснює плавання. 

1.3. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених в 

Законі України «Про морські порти України» та Кодексі торговельного 

мореплавства України. 

 

 

 



2 

 

II. Формування вартісної основи розміру портових зборів. 

 

2.1 При формуванні вартісної основи розмірів портових зборів 

враховуються такі умови і параметри: 

 

1) доходи від портових зборів повинні бути достатніми для покриття 

витрат, пов'язаних з експлуатацією, відтворенням об'єктів портової 

інфраструктури та отриманням інвестиційної складової, для подальшого 

розвитку портової інфраструктури; 

 

2) оплата портових зборів в морському порту покладається на 

судновласника та є обов’язковою, крім випадків, що передбачені 

законодавством; 

 

3) плата справляється за одиницю валової місткості судна зазначеному 

в Міжнародному Обмірному свідоцтві або Обмірному свідоцтві 

класифікаційного товариства. 

Для суден, валова місткість (GT) якого не вказана в суднових 

документах, валова місткість розраховується за формулою, встановленою 

відповідно до Розділу 3 Міжнародної конвенції про обмірювання суден            

1969 року:  

GT=K1V, (1) 

де  

K1 - коефіцієнт із таблиці Додатка 2 Міжнародної конвенції про 

обмірювання суден – 1969 року. При проміжному значенні V 

використовується коефіцієнт K1 для найближчого табличного значення V.  

Коефіцієнт K1 розраховується за формулою  

K1 = (0,2 + 0,02 lg10 V)     (2) 

Об'єм корпусу судна V розраховується за формулою  

V = L х В х D х 0,9, (3) 
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де: 

V - об'єм корпусу судна (кубометрів);  

L - довжина (м);  

B - ширина (м);  

D - висота борту (м). 

Значення L, В, D зазначені в обмірному свідоцтві; 

 

4) основою розрахунку розміру ставок портових зборів є математична 

модель окупності капітальних (інвестиційних) вкладень, яка враховує: 

балансову вартість портової інфраструктури, яка утримується за рахунок 

портових зборів; покриття експлуатаційних витрат цієї портової 

інфраструктури; кошти, спрямовані на отримання інвестиційної складової 

для подальшого розвитку портової інфраструктури, яка утримується за 

рахунок портових зборів, для кожного морського порту; 

 

5) при розрахунках ставок портових зборів не враховується валова 

місткість суден каботажного плавання.  

 

6) адміністративний збір розраховується як сума витрат за статями 

цільового призначення у запланованому періоді (три роки) у співвідношенні 

до валової місткості суднозаходів за той самий період.  

 

2.2. Розрахунок економічно обґрунтованих витрат для встановлення 

розміру портових зборів здійснюється на основі: 

даних окремого обліку доходів, витрат та фінансових результатів за 

кожним із видів діяльності суб’єкта господарювання за останні три роки; 

податкового законодавства України, законодавства про бухгалтерський 

облік; 

даних галузевої та міжгалузевої статистичної звітності за попередні 

періоди; 
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інвестиційних проектів (програм розвитку) суб’єкта господарювання. 

 

2.3. Перелік робіт, які оплачуються за рахунок портових зборів: 

1) за рахунок корабельного збору:  

утримання та очищення акваторії порту та операційної акваторії 

причалу (причалів) від наносів і речовин, що забруднюють її поверхню і дно; 

утримання, ремонт, модернізація, реконструкція і будівництво 

огороджувальних і берегоукріплювальних споруд порту; 

виконання промірних робіт на акваторії порту та операційній акваторії 

причалу (причалів); 

суднопідйомні та підводно-технічні роботи на акваторії порту та 

операційній акваторії причалу (причалів), включаючи попереднє водолазне 

обстеження дна та підняття втрачених (скинутих) великогабаритних 

предметів, такелажу та оснащення суден; 

днопоглиблювальні роботи, пов'язані з підтримкою, поліпшенням, 

розвитком (розширенням) акваторії порту та операційної акваторії причалу 

(причалів);  

заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки судноплавства на 

судноплавних шляхах; 

утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт і здійснює 

технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), 

модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією акваторії і 

операційної акваторії причалу (причалів) та інших необоротних активів, що 

використовуються на зазначені в цьому підпункті цілі, у тому числі на 

забезпечення соціальних гарантій та підвищення професійного рівня цього 

персоналу; 

пов’язані із завданнями цього підпункту проектно-вишукувальні 

роботи, водолазне обстеження, розробка проектної документації, отримання 

відповідних висновків, дозволів та узгоджень, документів Класифікаційного 

товариства, у тому числі при аварійних подіях; 



5 

 

забезпечення функціонування та розвитку національної системи 

пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України; 

компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у 

стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної 

власності, у порядку та на умовах, визначених законодавством. 

компенсація вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, 

операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок 

приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські 

порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у 

встановленому законодавством порядку, що передаються у державну 

власність, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

 

2) за рахунок причального збору:  

утримання та обслуговування причальних споруд, враховуючи 

контрольно-інспекторське, геодезичне, водолазне обстеження причалів, 

підводно-технічні роботи, нагляд; 

ремонт, модернізація, реконструкція і будівництво причальних споруд; 

пов’язані із завданнями цього підпункту проектно-вишукувальні 

роботи, розробка проектної документації, отримання висновків, відповідних 

дозволів та узгоджень, документів Класифікаційного товариства, у тому 

числі при аварійних подіях; 

утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює 

технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), 

модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією причалів та 

прилеглих акваторій та інших необоротних активів, що використовуються на 

зазначені в цьому підпункті цілі, у тому числі на забезпечення соціальних 

гарантій та підвищення професійного рівня цього персоналу; 

компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у 

стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної 

власності, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
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компенсація вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, 

операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок 

приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські 

порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у 

встановленому законодавством порядку, що передаються у державну 

власність, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

 

3) за рахунок якірного збору:  

утримання та обслуговування якірних місць стоянки суден на 

внутрішньому рейді порту; 

ремонт, модернізація, реконструкція і створення якірних місць стоянки 

суден на внутрішньому рейді порту; 

утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює 

технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), 

модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією якірних місць 

стоянки суден на внутрішньому рейді порту та інших необоротних активів, 

що використовуються на зазначені в цьому підпункті цілі, у тому числі на 

забезпечення соціальних гарантій та підвищення професійного рівня цього 

персоналу; 

пов’язані із завданнями цього підпункту проектно-вишукувальні 

роботи, водолазне обстеження, розробка проектної документації, отримання 

відповідних дозволів та узгоджень, висновків, у тому числі при аварійних 

подіях; 

компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у 

стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної 

власності, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

компенсація вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, 

операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок 

приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські 

порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
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встановленому законодавством порядку, що передаються у державну 

власність, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

4) за рахунок канального збору:  

утримання, обслуговування, ремонт та забезпечення безпеки 

судноплавства на судноплавних шляхах загальнодержавного значення і 

каналах, очищення їх від наносів і підтримання їхніх габаритів у межах 

паспортних значень; 

утримання, обслуговування та ремонт засобів маяків, берегових і 

плавучих засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО) на каналах; 

будівництво (придбання, виготовлення), модернізація, реконструкція, 

ремонт каналів та інших необоротних активів, що використовуються на 

зазначені в цьому підпункті цілі; 

пов’язані із завданнями цього підпункту проектно-вишукувальні 

роботи, водолазне обстеження, розробка проектної документації, отримання 

висновків, відповідних дозволів та узгоджень, документів Класифікаційного 

товариства, у тому числі при аварійних подіях; 

утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює 

технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), 

модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією каналів та 

інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому 

підпункті цілі, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій та 

підвищення професійного рівня цього персоналу; 

утримання інших необоротних активів, що використовуються для 

будівництва (придбання, виготовлення), модернізації, реконструкції, 

ремонту та обслуговування каналів; 

компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у 

стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної 

власності, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

компенсація вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, 

операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок 
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приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські 

порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у 

встановленому законодавством порядку, що передаються у державну 

власність, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

 

5) за рахунок маякового збору:  

придбання, модернізація, реконструкція та будівництво маяків, 

берегових і плавучих ЗНО та спеціалізованих гідрографічних 

(лоцмейстерських) суден, а також програмно-технічних засобів системи 

моніторингу надводної обстановки та системи моніторингу ЗНО; 

утримання, обслуговування та ремонт маяків, берегових і плавучих 

ЗНО (крім ЗНО на каналах), спеціалізованих гідрографічних 

(лоцмейстерських) суден, а також програмно-технічних засобів системи 

моніторингу надводної обстановки та системи моніторингу ЗНО з 

використанням засобів цифрової навігації (е-навігації); 

проведення гідрографічних робіт з метою актуалізації діючих і видання 

нових морських навігаційних карт і посібників для мореплавства у зоні 

відповідальності України; 

надання мореплавцям інформації про зміни в навігаційній 

гідрографічній обстановці; 

підготовка, розробка і актуалізація картографічної продукції (карт, 

атласів, посібників тощо); 

отримання інформації про суднозаходи; 

утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює 

технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), 

модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією маяків, 

берегових і плавучих ЗНО та інших необоротних активів, що 

використовуються на зазначені в цьому підпункті цілі, у тому числі на 

забезпечення соціальних гарантій цього персоналу; 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
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6) за рахунок санітарного збору:  

утримання персоналу, що бере участь у супроводжені операцій 

прийому, зберігання, видалення (знешкодження, утилізація) суднових 

відходів, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій та підвищення 

професійного рівня цього персоналу; 

30% витрат на утримання, обслуговування і ремонт, придбання та/або 

будівництво приймальних споруд у морському порту, включаючи 

утримання, обслуговування ремонт і відновлення спеціального портового 

устаткування та природоохоронного флоту для прийому та подальшому 

безпечному поводженню з забрудненнями з суден; 

компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у 

стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної 

власності, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

(інші витрати, пов’язані із придбанням, обслуговуванням, ремонтом, 

утриманням відповідного обладнання, бонових загороджень, абсорбуючих 

матеріалів, наданням послуг із прийняття із суден обсягів забруднень, що 

утворилися у період до заходу судна у морській порт, небезпечних відходів, 

залишків вантажів, інші додаткові послуги, пов’язані із прийманням та 

безпосередньою передачею суднових забруднень спеціалізованим 

підприємствам для подальшого поводження з ними (у тому числі 

розміщенням їх на об’єктах поводження з відходами), покриваються за 

рахунок вільних тарифів, які розробляються адміністрацією морського 

порту); 

 

7) за рахунок адміністративного збору: 

сплата членських внесків у міжнародні морські організації, членом яких 

є Україна (до таких організацій належать Міжнародні морські організації 

(ІМО), Дунайська комісія, Міжнародна організація з морського 

супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ), Міжнародна супутникова система 

(КОСПАС-САРСАД), Міжнародна організація із збереження ресурсів 
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Антарктики (АНТКОМ), Міжнародна організація із збереження живих 

ресурсів Чорного моря, Міжнародна гідрографічна організація, інших 

Міжнародних морських організацій); 

утримання представництв при міжнародних спеціалізованих 

організаціях та виконання міжнародних програм, які мають зв'язок з 

торговельним судноплавством і рибопромисловим флотом; 

видатки на короткотермінові відрядження за кордон, пов'язані з участю 

у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо з питань 

торговельного мореплавства; 

компенсація збитків у місцеві бюджети на природоохоронні цілі, 

заподіяних морському середовищу від днопоглиблювальних робіт. 

 

2.4. Витрати на утримання апарату управління адміністрації морських 

портів України, ДУ «Держгідрографія», непрямі загальновиробничі, 

адміністративні витрати філій адміністрації морських портів України та інші 

операційні і фінансові витрати, а також витрати з податку на прибуток, 

покриваються за рахунок коштів від портових зборів. Розподіл витрат, 

визначених у цьому пункті, за видами портових зборів здійснюється 

пропорційно до питомої ваги доходу (виручки) від реалізації, отриманого від 

портових зборів в загальній сумі доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) підприємства. 

 

2.5. Витрати на придбання, виготовлення, реконструкцію, модернізацію 

і будівництво необоротних активів, які цілком не можна віднести до одного 

виду портового збору, розподіляються між декількома видами портових 

зборів відповідно до прийнятої підприємством облікової політики. 

 

2.6. Статті витрат визначені згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248. 

 

III. Принципи та підходи до розрахунку ставок портових зборів 

 

3.1. Вихідними даними для розрахунку ставок портових зборів для 

кожного морського порту є такі значення: 

балансова вартість основних фондів, які забезпечують надання 

портових послуг; 

експлуатаційні і капітальні витрати на утримання та обслуговування 

об'єктів інфраструктури; 

загальний обсяг надходжень по кожному портовому збору. 

 

3.2. В основу розрахунків портових зборів покладені три основні 

складові: 

покриття експлуатаційних витрат, спрямованих на утримання та 

обслуговування об'єктів інфраструктури; 

отримання коштів, спрямованих на відтворення об’єктів портової 

інфраструктури; 

отримання дохідної (інвестиційної) складової, для подальшого розвитку 

портової інфраструктури.  

 

3.3. Розрахунок ставки адміністративного збору здійснюється на 

підставі співвідношення суми запланованих витрат за статями цільового 

призначення у запланованому періоді (три роки) у співвідношенні до валової 

місткості суднозаходів за той самий період 





GT

R
C

a

a , (4) 

де: 

Ca – ставка адміністративного збору; 
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Rа –витрати за статями цільового призначення, які передбачені у 

запланованому періоді (три роки); 

GT – валова місткість суден, що обслуговувались в морських портах за 

попередній період; 

 

3.4. Ставка корабельного збору розраховується із співвідношення 

необхідних витрат, виходячи з цільового призначення збору з урахуванням 

інвестиційної складової, до сумарної валової місткості суден. 






GT

IR
C

коркоркор

кор
2

Z
, (5) 

де: 

Cкор – ставка корабельного збору; 

Rкор – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури по корабельному збору; 

Zкор – кошти, спрямовані на відтворення об’єктів портової 

інфраструктури, які відносяться до корабельного збору; 

Iкор – кошти, спрямовані на повернення інвестицій, спрямованих на 

розвиток портової інфраструктури, яка відноситься до корабельного збору; 

GT – валова місткість суден, що обслуговуються в морському порту. 

У випадку, коли у межах акваторії морського порту, користувачем якої 

є ДП «АМПУ», знаходиться операційна акваторія причалу (причалів), яка 

перебуває у недержавній формі власності, що збудована до набрання 

чинності Законом України «Про морські порти України» та внесена до 

реєстру гідротехнічних споруд морських портів, розрахунок розміру ставки 

корабельного збору виконується за формулою 5, при цьому: 

1) для визначення розміру ставки корабельного збору, що стягується на 

користь користувача акваторії морського порту, яким є ДП «АМПУ», 

враховуються витрати: 

на утримання та очищення акваторії порту та операційної акваторії 

причалу (причалів) від наносів і речовин, що забруднюють її поверхню і дно; 
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на утримання, ремонт, модернізацію, реконструкцію і будівництво 

огороджувальних і берегоукріплювальних споруд порту; 

на виконання промірних робіт на акваторії порту та операційній 

акваторії причалу (причалів); 

на суднопідйомні та підводно-технічні роботи на акваторії порту та 

операційній акваторії причалу (причалів), включаючи попереднє водолазне 

обстеження дна та підняття втрачених (скинутих) великогабаритних 

предметів, такелажу та оснащення суден; 

на днопоглиблювальні роботи, пов'язані з підтримкою, поліпшенням, 

розвитком (розширенням) акваторії порту та операційної акваторії причалу 

(причалів);  

на заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки судноплавства на 

судноплавних шляхах; 

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт і здійснює 

технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), 

модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією акваторії і 

операційної акваторії причалу (причалів) та інших необоротних активів, що 

використовуються на зазначені в цьому пункті цілі, у тому числі на 

забезпечення соціальних гарантій та підвищення професійного рівня цього 

персоналу; 

на пов’язані із завданнями цього підпункту проектно-вишукувальні 

роботи, водолазне обстеження, розробку проектної документації, отримання 

висновків, відповідних дозволів та узгоджень, документів Класифікаційного 

товариства, у тому числі при аварійних подіях; 

на забезпечення функціонування та розвитку національної системи 

пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України; 

на компенсацію інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у 

стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної 

власності, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 
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на компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, 

операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок 

приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські 

порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у 

встановленому законодавством порядку, що передаються у державну 

власність, у порядку та на умовах, визначених законодавством; 

 

2) для визначення розміру ставки корабельного збору, що стягується на 

користь власника операційної акваторії причалу (причалів), що знаходиться 

у межах акваторії морського порту, перебуває у недержавній формі 

власності, яка збудована до набрання чинності Законом України «Про 

морські порти України» та внесена до реєстру гідротехнічних споруд 

морських портів, враховуються витрати: 

на утримання та очищення операційної акваторії причалу (причалів) від 

наносів і речовин, що забруднюють її поверхню і дно; 

на виконання промірних робіт на операційній акваторії причалу 

(причалів); 

на суднопідйомні та підводно-технічні роботи на операційній акваторії 

причалу (причалів), включаючи попереднє водолазне обстеження дна та 

підняття втрачених (скинутих) великогабаритних предметів, такелажу та 

оснащення суден; 

на днопоглиблювальні роботи, пов'язані з підтримкою, поліпшенням, 

розвитком операційної акваторії причалу (причалів);  

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт і здійснює 

технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), 

модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією операційної 

акваторії причалу (причалів) та інших необоротних активів, що 

використовуються на зазначені в цьому пункті цілі, у тому числі на 

забезпечення соціальних гарантій та підвищення професійного рівня цього 

персоналу; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
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на пов’язані із завданнями цього пункту проектно-вишукувальні 

роботи, водолазне обстеження, розробку проектної документації, отримання 

висновків, відповідних дозволів та узгоджень, документів Класифікаційного 

товариства, у тому числі при аварійних подіях. 

 

3.5. Ставка канального збору розраховується із співвідношення 

необхідних витрат, виходячи з цільового призначення збору з урахуванням 

інвестиційної складової, до сумарної валової місткості суден: 

 

1) для підхідних каналів морських портів, які судна проходять 

повністю:  





GT

IR
C канканкан

кан
2

Z
, (6) 

де: 

Cкан – ставка канального збору; 

Rкан – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури по канальному збору; 

Zкан – кошти, спрямовані на відтворення об’єктів портової 

інфраструктури, які відносяться до канального збору; 

Iкан – кошти, спрямовані на повернення інвестицій, спрямованих на 

розвиток портової інфраструктури, яка відноситься до канального збору; 

GT – валова місткість суден, що обслуговуються в морському порту. 

 

2) для каналів державного або міжнародного значення, які судна 

проходять частково та/або повністю, зокрема, для Бузько-Дніпровсько-

лиманського каналу:  

канi
канканкан

кан LL
GT

IR
C /

2

Z






,                                 (7) 

де: 

Cкан – ставка канального збору; 
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Rкан – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат по 

канальному збору; 

Zкан – кошти, спрямовані на відтворення об’єктів інфраструктури, які 

відносяться до канального збору; 

Iкан – кошти, спрямовані на повернення інвестицій, спрямованих на 

розвиток інфраструктури, яка відноситься до канального збору; 

GT – валова місткість суден, що обслуговуються в морському порту; 

Lкан – паспортна загальна довжина каналу у метрах; 

Lі – довжина відрізку каналу у метрах, яку повинно пройти судно 

каналом, щоб дістатись і-го пункту (морського порту, морського терміналу). 

 

3.6. Ставка причального збору розраховується із співвідношення 

необхідних витрат, виходячи з цільового призначення збору з урахуванням 

інвестиційної складової, до сумарної валової місткості суден. 






GT

IR
C

прпрпр

пр

)Z(05,0
, (8) 

де: 

Cпр – ставка причального збору; 

Rпр – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури по причальному збору; 

Zпр – кошти, спрямовані на відтворення об’єктів портової 

інфраструктури, які відносяться до причального збору; 

Iпр – кошти, спрямовані на повернення інвестицій, спрямованих на 

розвиток портової інфраструктури, яка відноситься до причального збору; 

GT – валова місткість суден, що обслуговуються в морському порту. 

 

3.7. Ставка якірного збору розраховується із співвідношення 

необхідних витрат, виходячи з цільового призначення збору з урахуванням 

інвестиційної складової, до сумарної валової місткості суден. 
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GT

IR
C якякяк

як

Z
, (9) 

де: 

Cяк – ставка якірного збору; 

Rяк – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури по якірного збору; 

Zяк – кошти, спрямовані на відтворення об’єктів портової 

інфраструктури, які відносяться до якірного збору; 

Iяк – кошти, спрямовані на повернення інвестицій, спрямованих на 

розвиток портової інфраструктури, яка відноситься до якірного збору; 

GT – валова місткість суден, що обслуговуються в морському порту. 

 

3.8. Ставка маякового збору Cм розраховується із співвідношення 

необхідних витрат, виходячи з цільового призначення збору з урахуванням 

інвестиційної складової, до сумарної валової місткості суден. 





GT

IR
C ммм

м

Z
, (10) 

де: 

Cм – ставка маякового збору; 

Rм – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури по маяковому збору; 

Zм – кошти, спрямовані на відтворення об’єктів портової 

інфраструктури, які відносяться до маякового збору; 

Iм – кошти, спрямовані на повернення інвестицій, спрямованих на 

розвиток портової інфраструктури, яка відноситься до маякового збору; 

GT – валова місткість суден, що обслуговуються в морських портах 

України. 
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3.9. Ставка санітарного збору Cсан розраховується із співвідношення 

необхідних витрат, виходячи з цільового призначення збору з урахуванням 

інвестиційної складової, до сумарної валової місткості суден. 





GT

IR
C сансансан

сан

Z
, (11) 

де: 

Cсан – ставка санітарного збору; 

Rсан – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури по санітарному збору; 

Zсан – кошти, спрямовані на відтворення об’єктів портової 

інфраструктури, які відносяться до санітарного збору; 

Iсан – кошти, спрямовані на повернення інвестицій, спрямованих на 

розвиток портової інфраструктури, яка відноситься до санітарного збору; 

GT – валова місткість суден, що обслуговуються в морському порту. 

 

3.10. До складу експлуатаційних витрат включаються: 

витрати операційної діяльності;  

загальновиробничі та адміністративні витрати; 

ремонт основних засобів;  

витрати на утримання морської пошуково-рятувальної служби; 

витрати на утримання адміністративного апарату ДП «АМПУ», його 

філій та ДУ «Держгідрографія»; 

інші витрати, що відносяться до портових зборів. 

До витрат на операційну діяльність відносяться:  

витрати на оплату праці виробничого персоналу;  

відрахування на соціальне страхування; 

витрати на оплату палива; 

витрати на оплату електроенергії; 

витрати на оплату матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних 

предметів. 
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Розрахунок експлуатаційних витрат (R). 

іААААR  ....321 , (12) 

де: 

R – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури по і-му портовому збору; 

А1, А2, А3 ….. Аі – кошти за статтями експлуатаційних витрат, що 

відносяться до і-го портового збору 

Перерахування експлуатаційних витрат в іноземну валюту 

здійснюється по курсу НБУ, встановленому на момент розрахунку. 

 

3.11. Кошти (Z) спрямовані на відтворення портової інфраструктури 

повинні компенсувати початкові витрати на створення об’єктів портової 

інфраструктури через час, який складає корисний строк служби об’єкту. 

Z=Bona,  (13) 

де:  

Z – кошти, спрямовані на відтворення портової інфраструктури. 

Bo – вартість (балансова) основних фондів; 

na – норма амортизації розрахована лінійним способом. 

Корисний строк служби об’єктів, що утримуються за рахунок:  

корабельного збору складає 20-30 років. 

канального збору складає 10-20 років. 

причального збору складає 10-15 років. 

санітарного збору складає 5-10 років 

маячного 5-10 років 

якірного 20-30 років 

 

3.12. Інвестиційна складова повинна компенсувати інвестиційні 

витрати через означений час. Річні інвестиційні витрати (I) на будівництво 
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нових об’єктів портової інфраструктури, що покриваються за рахунок і-го 

збору визначаються за формулою: 

kPI  ,  (14) 

де:  

k – інвестиційний коефіцієнт, який визначає частку доходів від 

портового збору спрямовану на інвестиції. 

Р – надходження від i-го портового збору за попередній період за 

відрахуванням коштів спрямованих на відтворення портової інфраструктури. 

P=D-Z, (15) 

де: 

D – усереднені надходження від і-го портового збору за попередній 

період. 

Z – кошти, спрямовані на відтворення портової інфраструктури. 

 

Коефіцієнт k визначається як співвідношення цільових витрат і-го 

портового збору до надходжень від і-го портового збору 

k= 1 – R/Dо (16) 

де: 

R – усереднені витрати з цільового використання і-го портового збору 

за попередній період. 

Do - усереднені надходження від і-го портового збору за попередній 

період 

Інвестиційна складова обговорюється та затверджується Радой порту з 

врахуванням Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року, 

плану розвитку на середньострокову перспективу, фінансового плану, 

наявності проектно-кошторисної документації та інвестиційних програм.  
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ІV. Знижки до ставок портових зборів щодо стимулювання 

транзитного вантажопотоку через морські порти 

 

4.1. Нараховані портові збори після застосування знижок до портових 

зборів для стимулювання транзитного вантажопотоку через морські порти 

повинні бути достатніми, щоб зберегти покриття витрат, пов'язаних з 

експлуатацією та відтворенням об'єктів портової інфраструктури. 

 

4.2. Знижки до портових зборів надаються судновласнику або його 

представнику. 

 

4.3. Основою розрахунку розміру знижок до ставок портових зборів є 

частка від нарахованого портового збору (причального, корабельного, 

канального), за винятком експлуатаційних витрат ДП «АМПУ» та інших 

суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у межах 

території та акваторії морського порту, і які мають у користуванні або 

власності об’єкти портової інфраструктури. 

 

4.4. Розмір знижки розраховується для кожного морського порту 

окремо. 

 

4.5. Період перегляду знижок до ставок портових зборів для 

стимулювання транзитного вантажопотоку через морські порти - три роки. 

 

4.6. Для розрахунку розміру знижок зі ставок портових зборів для 

кожного морського порту враховуються: 

 

1) експлуатаційні і капітальні витрати на утримання та обслуговування 

об'єктів інфраструктури; 
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2) загальний обсяг надходжень по кожному портовому збору; 

 

3) валова місткість суден які заходили в морський порт із/за транзитним 

вантажем. 

При цьому враховуються дві основні складові: 

покриття експлуатаційних витрат спрямованих на утримання та 

обслуговування об’єктів інфраструктури. 

отримання позитивного ефекту від збільшення заходів суден в 

морський порт із/за транзитним вантажем для подальшого розвитку портової 

інфраструктури. 

 

4.7. Для перших трьох заходів суден одного судновласника із/за 

транзитним вантажем (трампове судноплавство) розмір знижок (KTТ) для 

причального, корабельного, канального збору визначається формулою  

загального вигляду: 

,   (17) 

де:  

R – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат портової 

інфраструктури за встановлений календарний період; 

∑C – загальні надходження від кожного портового збору за 

встановлений календарний період; 

Тпр – ставка податку на прибуток; 

Tд – ставка відносної величини відрахувань дивідендів; 

GTТ – валова місткість судна певного судновласника, яке заходило в 

морський порт з/за транзитним вантажем в встановлений календарний 

період; 

GTΣ – загальна валова місткість суден, які заходили в морський порт в 

встановлений календарний період. 
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Якщо суднозаходи із/за транзитним вантажем одного судновласника 

мають системну тенденцію (лінійне судноплавство), то розрахунок розміру 

знижок для причального, корабельного, канального збору визначається 

формулою 18. 

Рівень знижки визначається, як ваговий коефіцієнт, що зв'язує частку 

заходів суден певного судновласника із/за транзитним вантажем в 

загальному обсязі доходів і вантажообізі морського порту ( ): 

, (18)  

де  

Wp – потенціал морського порту за доходами від портових зборів 

(відображає інтенсивність роботи портової інфраструктури), дол. США; 

Ws – потенціал судновласника, судна якого здійснюють заходи до 

морського порту із/за транзитним вантажем в доходах морського порту від 

портових зборів (відображає інтенсивність суднозаходів певного 

судновласника), дол. США; 

 – загальна валова місткість суден певного судновласника, які 

заходили в морський порт sз/за транзитним вантажем в встановлений 

календарний період. 

Потенціал Wp визначається за формулою: 

Wp = ZiТ*Ep*(1-hp)+(ZiТ+1-ZiТ),    (19)  

де: 

ZiТ – дохід морського порту від портових зборів у попередньому місяці 

від певного судновласника, судна якого заходили в морський порт із/за 

транзитним вантажем, дол. США; 

ZiТ+1 – дохід морського порту від портових зборів у поточному місяці 

від певного судновласника, судна якого заходили в морський порт із/за 

транзитним вантажем, дол. США; 

Ep – коефіцієнт еластичності, який відображає інтенсивність обробки 

судна, тобто показує ритм суднового обороту; 
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hp - співвідношення загальної валової місткості суден певного 

судновласника, судна якого заходили в морський порт із/за транзитним 

вантажем, в попередньому місяці до загальної валової місткості суден 

певного судновласника, судна якого заходили в морський порт із/за 

транзитним вантажем в поточному місяці. 

Коефіцієнт еластичності Ер визначається за формулою: 

Ep = [(Xi+1-Xi)/ (Xi+1+Xi)/2]/ [(Yi+1-Yi)/[(Yi+1+Yi)/2],   (20)  

де: 

X - середнє перебування судна під вантажними операціями в поточному 

місяці (i+1) і в попередньому місяці (i), годин; 

Y - середній час перебування судна в морському порту в поточному 

місяці (i+1) і в попередньому місяці (i), годин. 

Залежно від абсолютної величини коефіцієнта еластичності 

розрізняють: 

E = ∞, або абсолютна еластичність, коли незначна зміна якого 

параметра підвищує (або знижує) обсяг на необмежену величину. 

|E| > 1, або еластичний попит (пропозиція), коли параметр зростає 

вищими темпами, ніж змінюється інший фактор. 

E = 1, або одинична еластичність, коли розглянутий параметр зростає 

тими ж темпами, що і впливає на нього фактор; 

0 < E < 1, або нееластичний попит (пропозиція), коли темпи зростання 

розглянутого параметра менше темпу зміни іншого чинника; 

E = 0, або абсолютна нееластичність, коли зміна якого параметра 

ринкової кон'юнктури не впливає на величину аналізованого фактора. 

Аналогічно розраховується : 

 

 = Сsi*Es*(1-hs)+(Сsi+1-Сsi),     (21) 

де: 

Сsi – перераховані портові збори судновласником морському порту у 

попередньому місяці, дол. США; 
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Сsi+1 – перераховані портові збори судновласником морському порту у 

поточному місяці, дол. США; 

Es – коефіцієнт еластичності відображає темпи завезення/вивезення 

транзитного вантажу суднами певного судновласника; 

hs - співвідношення кількості суднозаходів в попередньому місяці до 

кількості суднозаходів в поточному місяці певного судновласника, судна 

якого заходили в морський порт із/за транзитним вантажем; 

Es = [(Di+1-Di)/ (Di+1+Di)/2]/ [(Qi+1-Qi)/[(Qi+1+Qi)/2],   (22) 

де: 

D – середнє значення розміру транзитної суднової партії певного 

судновласника в поточному місяці (i+1) і в попередньому місяці (i); 

Q - середнє значення завезеного/вивезеного транзитного вантажу, в 

попередньому місяці (i+1) до кількості завезеного/вивезеного транзитного 

вантажу в поточному місяці (i) певним судновласником в морському порту. 

Величина ставок портових зборів (причальний, корабельний, 

канальний) для кожного морського порту з урахуванням знижок за транзит 

вантажів розраховується за формулою: 

,      (23) 

де: 

 - величина і-го портового збору після застосування знижок за 

транзит вантажів; 

 - ставка і-го портового збору (причальний, корабельний, канальний); 

 - коефіцієнт знижки до ставок портових зборів, в залежності від виду 

судноплавства; при трамповому судноплавстві застосовується (KTТ); при 

лінійному судноплавстві застосовується ( ).  

Коефіцієнт знижки до ставок портових зборів визначається, як знижка 

розділена на 100%. 

У випадку, коли транзитний вантаж одного власника транзитного 

вантажу перевозять різні судновласники і це підтверджено документами на 

транзит вантажу відповідно до Закону України «Про транзит вантажів», то 
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при нарахуванні розміру знижок (KT) для причального, корабельного, 

канального збору слід користуватися формулами 17 і 18 в припущені, що 

вантаж транспортує один певний судновласник. 

У випадку, коли на одному судні перевозиться, крім транзитного 

вантажу, вантаж іншого призначення, то при нарахуванні портових зборів 

завезеного/вивезеного транзитного вантажу в морський порт, з урахуванням 

знижок за транзит вантажів, слід валову місткість судна слід множити на 

коефіцієнт ( ), формула розрахунку якого буде такою: 

 ,      (24) 

де: 

Dт - обсяг транзитного вантажу в судновій партії, тони; 

Ds – розмір суднової партії, тони. 

Величина розрахункової місткості судна для нарахування портових 

зборів завезеного/вивезеного транзитного вантажу, з урахуванням знижок за 

транзит вантажів, в морський порт  розраховується за формулою: 

 ,    (25) 

де: 

GT – валова місткість судна зазначена в Обмірному свідоцтві або 

документі, що його замінює. 

 

V. Знижки до ставок портових зборів щодо стимулювання лінії 

закордонного плавання в морських портах 

 

5.1. Знижки до портових зборів для суден лінії закордонного 

плавання в морських портах повинні бути достатніми щоб зберегти покриття 

витрат, пов'язаних з експлуатацією та відтворенням об'єктів портової 

інфраструктури. 

 

5.2. Знижки до портових зборів надаються судновласнику або його 

представнику. 
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5.3. Знижки для суден лінії закордонного плавання надаються 

починаючи з другого заходу суден відповідно до Інструкції про порядок 

реєстрації ліній закордонного плавання, затвердженої наказом Міністерства 

інфраструктури України від 14 жовтня 2013 року № 790, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 01 листопада 2013 року за № 1859/24391. 

 

5.4. Розмір знижки визначається окремо для кожної лінії 

закордонного плавання того морського порту де є лінії закордонного 

плавання. 

 

5.5. Період перегляду знижок до ставок портових зборів для 

стимулювання функціонування лінії закордонного плавання в морських 

портах - один рік. 

 

5.6. Для розрахунку регулювання розміру ставок портових зборів для 

кожного морського порту будуть наступні значення: 

 

1) експлуатаційні і капітальні витрати на утримання та обслуговування 

об'єктів інфраструктури 

 

2) загальний обсяг надходжень по кожному портовому збору 

 

3) валова місткість суден лінії закордонного плавання які заходили в 

морський порт 

 

4) характеристика лінії закордонного плавання, кількість і 

періодичність заходів суден в морський порт. 

При цьому враховуються дві основні складові: 
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покриття експлуатаційних витрат, спрямованих на утримання, 

обслуговування та відтворення об'єктів інфраструктури; 

отримання позитивного ефекту від збільшення заходів суден лінії 

закордонного плавання в морський порт для подальшого розвитку портової 

інфраструктури. 

 

5.7. Нарахування розміру знижок для суден закордонного плавання Кл 

(причальний, корабельний, канальний збори) розраховується за формулою, 

де знижка визначається, як ваговий коефіцієнт, що зв'язує доходи та витрати 

від роботи лінії закордонного плавання та кількості заходів суден в певний 

проміжок часу: 

 ,   (26) 

де: 

R – кошти, спрямовані на покриття експлуатаційних витрат та 

відтворення портової інфраструктури в встановлений календарний період 

для обслуговування суден лінії закордонного плавання; 

∑C – загальні надходження портових зборів (причальний, корабельний, 

канальний) в встановлений календарний період від суден ліній закордонного 

плавання; 

Тпр – ставка податку на прибуток; 

Td – ставка величини відрахувань дивідендів; 

 – значення функції Пуассона. 

 ,      (27)  

де: 

λ - щільність (інтенсивність) потоку, 

  ,     (28) 

де: 

 – дорівнює математичному очікуванню числа подій на 

інтервалі ; 
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 – кількість інтервалів в встановлений календарний термін; 

 - число подій найпростішого потоку, що випадають на інтервал , 

тобто кількість заходів і виходів суден лінії закордонного плавання в/із 

морського порту; 

 - основа натурального логарифма, дорівнює - 2,7182818284. 

Величина ставок портових зборів (причальний, корабельний, 

канальний) для суден лінії закордонного плавання з урахуванням знижок за 

лінійність розраховується за формулою: 

,      (29) 

де: 

 - величина і-го портового збору після застосування знижок для суден 

лінії закордонного плавання; 

 - ставка і-го портового збору (причальний, корабельний, канальний). 

Коефіцієнт знижки до ставок портових зборів дорівнює знижці 

поділеної на 100. 

 

 
Директор Департаменту  

морського та річкового транспорту                                                      А. Затулко 

 
  


