
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України

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

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 р. № 316,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 р. за № 930/23462

Норма відсутня 1.11. Судна, віднесені згідно з документом,
виданим класифікаційним товариством, до суден
внутрішнього плавання (річкових суден або суден
змішаного плавання), які згідно з судновими
документами мають максимальну осадку не більше 4,5
метрів, при здійсненні міжнародного рейсу, де місцем
відправлення або місцем призначення є річковий порт
(термінал), інше місце відправлення (призначення),
розташоване на внутрішніх водних шляхах України,
сплачують портові збори (за винятком портових зборів,
від сплати яких зазначені судна звільнено) у морському
порту, в якому здійснюється оформлення перетину
державного кордону України.

Судна, які згідно з судновими документами мають
максимальну осадку більше 4,5 метрів, місцем
відправлення або місцем призначення яких є річковий
порт (термінал), інше місце відправлення
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(призначення), розташоване на внутрішніх водних
шляхах України, сплачують портові збори (за
винятком портових зборів, від сплати яких зазначені
судна звільнено) у найближчому морському порту за
ставками цього морського порту.

2.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного
морського порту, звільняється від сплати корабельного
збору у таких випадках:

здійснення процедур, пов’язаних з пропуском через
державний кордон України, без виконання вантажних
операцій (крім суден, що заходять у морські порти для
надання послуг за договором морського перевезення
пасажирів або договором морського круїзу);

постановки на якір без виконання у цьому морському
порту вантажних (пасажирських) операцій у зв’язку з
очікуванням проходу до іншого морського порту.

2.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного
морського порту, звільняється від сплати корабельного
збору у таких випадках:

здійснення процедур, пов’язаних з пропуском через
державний кордон України, без виконання вантажних
операцій (крім суден, що заходять у морські порти для
надання послуг за договором морського перевезення
пасажирів або договором морського круїзу);

постановки на якір без виконання у цьому морському
порту вантажних (пасажирських) операцій у зв’язку з
очікуванням проходу до іншого морського порту;

здійснення каботажного плавання суднами,
віднесеними згідно з документом, виданим
класифікаційним товариством, до суден внутрішнього
плавання (річкових суден або суден змішаного
плавання), які згідно з судновими документами мають
максимальну осадку не більше 4,5 метрів, де місцем
відправлення або місцем призначення є:

річковий порт (термінал);
інше місце відправлення (призначення),

розташоване на внутрішніх водних шляхах України;
морський порт Херсон, Ольвія чи Миколаїв.

3.5. Для суден, що згідно з обмірним свідоцтвом з
повним вантажем мають осадку не більш як 4,5 метра,

3.5. Для суден, що згідно з обмірним свідоцтвом з
повним вантажем мають осадку не більш як 4,5 метра,
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ставки канального збору застосовуються з коефіцієнтом
0,38, крім морського порту Білгород-Дністровський та
каналу Прорва.

ставки канального збору застосовуються з коефіцієнтом
0,38, крім морського порту Білгород-Дністровський та
каналу Прорва.

Судна, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним
вантажем мають осадку не більш як 4 метри,
здійснюють каботажне плавання та віднесені згідно з
класифікаційним свідоцтвом, виданим
класифікаційним товариством, до суден внутрішнього
або змішаного плавання, звільняються від сплати
канального збору.

Судна, віднесені згідно з документом, виданим
класифікаційним товариством, до суден внутрішнього
плавання (річкових суден або суден змішаного
плавання), які згідно з судновими документами мають
максимальну осадку не більше 4,0 метрів,
звільняються від сплати канального збору при
здійсненні каботажного плавання та при здійсненні
міжнародного рейсу.

Норма відсутня Судна, віднесені згідно з документом, виданим
класифікаційним товариством, до суден внутрішнього
плавання (річкових суден або суден змішаного
плавання), які згідно з судновими документами мають
максимальну осадку більше 4,0 метрів, але не більше
4,5 метрів, звільняються від сплати канального збору:

при здійсненні каботажного плавання, де місцем
відправлення або місцем призначення є річковий порт
(термінал), інше місце відправлення (призначення),
розташоване на внутрішніх водних шляхах України,
морський порт Херсон, Ольвія чи Миколаїв;

при здійсненні міжнародного рейсу.
7.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного

морського порту, звільняється від сплати
адміністративного збору у таких випадках:

здійснення процедур, пов’язаних з пропуском через
державний кордон України, без виконання вантажних
операцій (крім суден, що заходять у морські порти для

7.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного
морського порту, звільняється від сплати
адміністративного збору у таких випадках:

здійснення процедур, пов’язаних з пропуском через
державний кордон України, без виконання вантажних
операцій (крім суден, що заходять у морські порти для
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надання послуг за договором морського перевезення
пасажирів або договором морського круїзу);

постановки на якір без виконання у цьому морському
порту вантажних та/або пасажирських операцій у зв’язку з
очікуванням проходу до іншого морського порту.

надання послуг за договором морського перевезення
пасажирів або договором морського круїзу);

постановки на якір без виконання у цьому морському
порту вантажних та/або пасажирських операцій у зв’язку з
очікуванням проходу до іншого морського порту;

здійснення каботажного плавання суднами,
віднесеними згідно з документом, виданим
класифікаційним товариством, до суден внутрішнього
плавання (річкових суден або суден змішаного
плавання), які згідно з судновими документами мають
максимальну осадку не більше 4,5 метрів, де місцем
відправлення або місцем призначення є:

річковий порт (термінал);
інше місце відправлення (призначення),

розташоване на внутрішніх водних шляхах України;
морський порт Херсон, Ольвія чи Миколаїв.

8.2. Із суден групи А санітарний збір справляється за
1 куб. м умовного об’єму судна або самохідної частини
складеної плавучої споруди за ставками, наведеними у
додатку 6 до цього Порядку.

Судно групи А, що заходить в акваторію відповідного
морського порту, звільняється від сплати санітарного
збору у разі поставлення на якір без виконання в цьому
морському порту вантажних операцій у зв’язку з
очікуванням проходу до іншого морського порту.

8.2. Із суден групи А санітарний збір справляється за
1 куб. м умовного об’єму судна або самохідної частини
складеної плавучої споруди за ставками, наведеними у
додатку 6 до цього Порядку.

Судно групи А, що заходить в акваторію відповідного
морського порту, звільняється від сплати санітарного
збору у таких випадках:

поставлення на якір без виконання в цьому
морському порту вантажних операцій у зв’язку з
очікуванням проходу до іншого морського порту;

здійснення каботажного плавання суднами,
віднесеними згідно з документом, виданим
класифікаційним товариством, до суден внутрішнього
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плавання (річкових суден або суден змішаного
плавання), які згідно з судновими документами мають
максимальну осадку не більше 4,5 метрів, де місцем
відправлення або місцем призначення є:

річковий порт (термінал);
інше місце відправлення (призначення),

розташоване на внутрішніх водних шляхах України;
морський порт Херсон, Ольвія чи Миколаїв.

Норма відсутня Здавання будь-яких забруднень на замовлення
капітана судна, яке звільнено від справляння
санітарного збору, можливе за умови здійснення оплати
замовлених послуг, яка не відноситься до санітарного
збору.

Порядок обліку та використання коштів від портових зборів,
затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 р. № 316,

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 р. за № 931/23463
2.4. Кошти від канального збору використовуються:
на утримання, обслуговування, ремонт та

забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх
водних шляхах, що належать до категорії судноплавних,
і каналах, у тому числі очищення їх від наносів і
підтримання їхніх габаритів у межах паспортних значень,
та на утримання, обслуговування і забезпечення
функціонування річкової інформаційної служби (РІС);

2.4. Кошти від канального збору використовуються:
на утримання, обслуговування, ремонт та

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

...
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

...
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
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України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у
встановленому законодавством порядку, що передаються у
державну власність, у порядку та на умовах, визначених
Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного
законодавства;

України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у
встановленому законодавством порядку, що передаються у
державну власність, у порядку та на умовах, визначених
Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного
законодавства.

на проведення промірних, тральних,
днопоглиблювальних та дноочисних робіт на
внутрішніх водних шляхах, що належать до категорії
судноплавних.

Виключено

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

___ _____________ 2021 року


