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Вих. № 2810-20 від 28.20.2020 р. 
 

Міністру інфраструктури України  
пану Криклію В.А. 
01135 Київ, проспект Перемоги, 14 

 

СТОСОВНО: 

 

Проєкту Наказу МІУ «Про деякі 

питання портових зборів і 

визнання таким, що втратив 

чинність, наказу Міністерства 

інфраструктури України від 

27.05.2013 № 316» 

 

Шановний Владиславе  Артуровичу!  

 

Морська Палата України цим листом висловлює Вам свою повагу та звертається з 

приводу проєкту наказу Міністерства інфраструктури «Про деякі питання портових 

зборів і визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 

інфраструктури України від 27.05.2013 № 316» (далі – Проєкт), розміщений  на сайті 

Міністерства інфраструктури України  для громадського обговорення за посиланням:  

https://mtu.gov.ua/projects/305/. Строк громадського обговорення до 29.10.2020 р. 

 

Цим Проєктом пропонується затвердити нову редакцію Методики розрахунку розмірів 

ставок портових зборів, які справляються у морських портах (далі – «Методика») та 

Порядку справляння, обліку та використання коштів від портових зборів, крім 

використання коштів від адміністративного збору (далі – «Порядок»).  

Слід зазначити, що раніше Морська Палата України вже направляла свої концептуальні 

пропозиції та зауваження до попередніх редакцій Методики та Порядку, які раніше вже 

розміщувались на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України у квітні 2020 

року (без процедури громадського обговорення)1.  

Проаналізувавши нові редакції Методики та Порядку, затвердження яких пропонується 

Проєктом, на жаль, ми змушені зазначити, що майже жодна із наших попередніх 

пропозицій та зауважень по суті не була врахована у вказаних нових редакціях.  

 
1 https://mtu.gov.ua/news/31784.html 

https://mtu.gov.ua/projects/305/
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На думку фахівців Морської Палати України, запропонований Проєкт потребує 
ретельного доопрацювання, оскільки запропонована редакція містить низку ризиків для 
бізнесу. Морська Палата України зауважує, що запропоновані проекти Методики та 
Порядку не тільки не створюють зрозумілих шляхів для розвитку морських портів, а 
навпаки, є спробою консервувати існуючі сьогодні проблемні питання портової галузі.  
 
З метою не допущення погіршення умов ведення бізнесу у морських портах України, 
просимо врахувати концептуальні зауваження до Методики та Порядку, наведені 
нижче. 
 
По-перше, не відбувається децентралізація. Морські порти не отримують можливості 
розпоряджатись коштами портових зборів, зібраними у порту заходження судна. Всі 
кошти, які і раніше продовжує централізовано збирати та акумулювати АМПУ.  

Такий підхід прямо суперечить ст. 22 Закону України «Про морські порти», відповідно 
до якої фінансування утримання гідротехнічних споруд в об’ємах, необхідних для 
підтримання їх паспортних характеристик, здійснюється за рахунок портових зборів, що 
справляються у морських портах, де розташовані такі гідротехнічні споруди. 

По-друге, морська галузь залишається заручницею дивідендної політики держави. 
Портові збори залишаються у складі коштів, які оподатковуються податком на прибуток 
та підлягають перерахуванню до Державного бюджету у вигляді дивідендів. Фактично, 
портові збори залишаються квазі-податками, які сплачують судновласники за 
заходження до морських портів України.  

В основу розрахунку розмірів ставок портових зборів покладено затратний метод, який 
включає: 1) заплановані обсяги перевезення вантажів, 2) економічно обґрунтовані 
операційні витрати, визначені на підставі державних та галузевих нормативів та 3) 
норматив рентабельності.  

Норматив рентабельності встановлюється для корабельного, канального, причального, 
санітарного портового збору для кожного морського порту, а для маякового збору - на 
єдиному рівні для усіх морських портів. Саме до формули коефіцієнту рентабельності 
закладені і ставка податку на прибуток, і відсоток дивідендів, що підлягають 
відрахуванню до державного бюджету. 

Втім, корегування ставок портових зборів, фактично, на податкове навантаження, 

суперечить світовій практиці та суті портових зборів, визначеній у статті 22 Закону про 

морські порти, а також статті 15, оскільки метою створення Адміністрації морських 

портів України є не отримання прибутку від справляння портових зборів. Крім того, 

залишається не зрозумілим, обґрунтованість застосування коефіцієнту рентабельності, 

який включає дивіденди на користь держави, наприклад, для приватних терміналів.   

По-третє, викликає багато запитань запропонований у Методиці підхід щодо 
включення до складу портових зборів коштів на відшкодування «непрямих виробничих, 
загальновиробничих, адміністративних, інших операційних, фінансових витрат, податку 
на прибуток та витрат за рахунок прибутку». Не зрозуміло, чому за рахунок портових 
зборів мають покриватись витрати  на: 

- консалтингові та страхові послуги; 



3 

 

- на утримання адміністративного персоналу підприємства, у тому числі 
витрати на забезпечення їх соціальних гарантій;  

- на забезпечення діяльності підприємства, які не можуть бути компенсовані за 
рахунок інших доходів підприємства, зокрема, забезпечення зв’язку та радіонавігації, 
координацію діяльності підприємства, пов’язаної з постановкою флоту, 
завезенням/вивезенням вантажу, забезпечення безпеки мореплавства, 
енергозабезпечення,  пожежну та техногенну безпеку, екологічну та 
природоохоронну безпеку, забезпечення матеріально-технічного постачання, 
транспортне забезпечення, мобілізаційну роботу та захисні споруди, забезпечення 
виконання ремонтних робіт тощо;  

- на утримання об’єктів портового флоту, що не включені до складу прямих 
витрат за рахунок портових зборів та не можуть бути компенсовані за рахунок 
інших видів діяльності підприємства, а також на утримання персоналу, що бере 
участь у виконанні робіт означеними об’єктами підприємства, у тому числі на 
забезпечення соціальних гарантій та підвищення професійного рівня цього 
персоналу. 

Наведені види «непрямих витрат» є широким полем для зловживань, створюють 

невизначеність та непрогнозованість ставки того чи іншого виду портового збору. Крім 

того, сьогодні штат АМПУ є занадто великим та таким, що не відповідає реальним 

потребам галузі, а запропонований перелік витрат – це шлях до консервування 

існуючого положення речей. Із таким підходом неможливо погодитись. 

З урахуванням вищезазначеного, вбачається доцільним істотно обмежити склад 

планових витрат отримувачів портових зборів, які включаються до бази для 

нарахування ставок таких зборів, запровадивши прозорий та дієвий механізм контролю 

за обґрунтованістю та доцільністю розміру витрат, заявлених з боку відповідного 

отримувача портових зборів (зокрема, АМПУ). Зокрема, єдиним можливим правовим 

інструментом такого контролю, на наш погляд, може бути суворе лімітування розміру 

планових витрат у відсотковому співвідношенні до розміру портових зборів, зібраних у 

кожному відповідному порту за період, що передує звітному (наприклад, не більше ніж 

10%). 

По-четверте, Методика визначає норматив рентабельності як рівень прибутковості, 

виражений у відсотках, який застосовується при розрахунку ставок портових зборів, та 

передбачає покриття відповідних витрат, визначених Порядком справляння, обліку та 

використання коштів від портових зборів, крім використання коштів від 

адміністративного збору, з урахуванням плану розвитку відповідного морського порту 

(терміналу). 

При цьому Порядок прямо передбачає покриття витрат на будівництво, реконструкцію, 

ремонт об'єктів портової інфраструктури і на компенсацію інвестицій, вкладених в такі 

об'єкти, за рахунок коштів, отриманих від корабельного і причального зборів. Крім того, 

Порядок також передбачає, що кошти від портових зборів покликані покривати і непрямі 

витрати АМПУ, в тому числі, і витрати по оплаті податку на прибуток. 

Таким чином, у разі застосування такого підходу, чим вищим буде обсяг планових 

(прогнозованих)  інвестицій, який АМПУ повинна вкласти у розвиток інфраструктури 
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кожного відповідного порту, тим вище буде розмір ставок портових зборів у такому 

порту, що є абсолютно неприпустимим.  

Застосування такого підходу призведе до наступних згубних наслідків у вітчизняній 

портовій галузі: 

- поставить деякі порти (та термінали) України у нерівне конкурентне становище 

у порівнянні із іншими портами (терміналами), що буде свідчати про грубе 

порушення імперативних вимог антимонопольного законодавства України; 

- створить істотні бар’єри на шляху інвестування у розвиток інфраструктури 

портів (оскільки портові оператори та інші суб’єкти, які надають послуги на 

території відповідного порту, отримають підстави для того, щоб чинити опір 

вкладанню інвестицій АМПУ в об’єкти інфраструктури такого порту, з метою 

недопущення підвищення ставок портових зборів, які стягуються в такому 

порту).   

З урахуванням вищевикладеного, Морська Палата України не погоджується із 

запропонованого Методикою підходу щодо покриття витрат на нове будівництво, 

реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів портової 

інфраструктури,  за рахунок нормативу рентабельності, який включаються до бази для 

нарахування ставок портових зборів у кожному порту індивідуально.   

Також ми заперечуємо проти включення до нормативу рентабельності рівня 

прибутковості, який має покривати витрати АМПУ, спрямовані на компенсацію 

інвестицій, внесених приватними інвесторами у стратегічні об’єкти портової 

інфраструктури, що є об’єктами державної власності, в порядку та на умовах, які повинні 

бути затверджені Кабінетом Міністрів України на виконання статті 27 Закону України 

«Про морські порти України».  

Справа в тому, що у відповідності до ідеології та «духу» цієї статті закону, джерелом 

компенсації таких інвестицій повинні бути безпосередньо доходи АМПУ, в тому числі, 

отримані АМПУ від портових зборів, зокрема, за рахунок збільшення обсягу 

вантажопотоку, досягнутого завдяки вкладенню відповідних інвестицій у будівництво 

нових чи модернізацію існуючих об’єктів інфраструктури відповідного порту. Всупереч 

цьому, Методика та Порядок пропонують перекласти «тягар» такої компенсації з АМПУ 

на судно- та вантажовласників, оскільки вищезазначену компенсацію пропонується 

здійснювати не за рахунок збільшення обсягів вантажопотоку, а за рахунок підвищення 

розміру ставок портових зборів внаслідок підвищення обсягів інвестування, що є 

економічно недоцільним та неправильним.    

По-п’яте, Морська Палата України пропонує закріпити принцип «територіальності» та 

цільового  використання портових зборів, стягнутих у кожному відповідному порту. 

Запропонованими проектами Методики та Порядку не передбачається децентралізація 

у питаннях використання коштів від портових зборів. Зокрема, кожний відповідний 

морський порт не отримує можливості розпоряджатись коштами портових зборів, 

зібраних у такому порту, натомість АМПУ надається можливість централізовано 

збирати та акумулювати портові збори, зібрані від судозаходів в усіх портах, в тому 
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числі, використовувати кошти від портових зборів, стягнених в одному порту, на 

розвиток інфраструктури іншого порту.  

Такий підхід, запропонований Методикою, суперечить ст. 22 Закону України «Про 

морські порти», відповідно до якої фінансування утримання гідротехнічних споруд в 

об’ємах, необхідних для підтримання їх паспортних характеристик, здійснюється за 

рахунок портових зборів, що справляються у морських портах, де розташовані такі 

гідротехнічні споруди.   

Крім того, цей підхід порушує вимоги антимонопольного законодавства України, 

оскільки ставить вітчизняні морські порти (та термінали, що в них розташовані) у нерівні 

конкурентні умови.  

З урахуванням зазначеного, ми пропонуємо закріпити принцип «територіальності» та 

цільового  використання портових зборів, у відповідності до якого лише певний чітко 

регламентований ліміт (наприклад, не більше ніж 10-15%) від загальної суми портових 

зборів, зібраних у відповідному морському порту, може використовуватись для покриття 

загальних потреб та витрат центрального апарату АМПУ, а вся решта – виключно за 

цільовим призначенням для потреб самого такого порту, із чітко встановленою 

черговістю використання, зокрема: 

- у першу чергу – на фінансування поточних ремонтів, резервування коштів на 
аварійні ремонти, а також проведення капітальних ремонтів інфраструктури 
саме такого порту; 

- у другу чергу – на виконання існуючих зобов’язань АМПУ за інвестиційними 
проектами у такому порту, затвердженими Урядом; 

- у третю чергу – на реконструкцію та модернізацію існуючої інфраструктури 
такого порту; 

- у четвергу чергу – на будівництво нових гідротехнічних споруд в такому порту. 
 

Експертами Морської Палати України були розроблені також постатейні пропозиції та 
коментарі щодо Проєкту, які додаємо до цього листа, просимо розглянути та врахувати. 

Компанії-члени Морської Палати України заздалегідь вдячні за розгляд порушених у 

цьому звернені принципових питань, важливих для всієї морської галузі. Сподіваємось 

на їх належне опрацювання. 

 

Додаток:  Постатейні зауваження до проєкту наказу Міністерства інфраструктури «Про 

деякі питання портових зборів і визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 316». 

 
 
 
З повагою,  
Виконавчий директор                                                              Ніна КОСТЮК 
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Додаток №1 до Листа Морської Палати України № 2810-20 від 28.10.2020 р. 

 

Зауваження до проекту Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів  

 

1. Методика передбачає встановлення розміру портових зборів для кожного портового 

збору окремо (пункт 3 глави 1 розділу ІІ проекту) передбачено: «Ставки корабельного, причального, 

санітарного портових зборів визначаються для кожного морського порту (з урахуванням пункту 10 

цієї глави)». 

 Разом з цим, п.10 глави 1 розділу ІІ проекту передбачено: «Розрахунок ставок корабельного, 

причального, санітарного портових зборів може бути здійснено за регіональним підходом на 

єдиному рівні для кожного портового збору наступним чином: 

 1 регіон (Велика Одеса) – морський порт Одеса, морський порт Південний, морський порт 

Чорноморськ та морський порт Білгород-Дністровський; 

 2 регіон (Азовський регіон) – морський порт Маріуполь, морський порт Бердянськ; 

 3 регіон (Дунайський регіон) – морський порт Ізмаїл, морський порт Рені, морський порт 

Усть-Дунайськ; 

 4 регіон (Бузько-Дніпровський регіон)  – морський порт Миколаїв, морський порт Херсон, 

морський порт Ольвія, морський порт Скадовськ». 

 Тобто, проект передбачає лише можливість (право) визначати розмір ставок портових зборів 

залежно від вказаний регіонів (груп) морських портів, а не імперативний характер.   Однак, 

відсутність саме імперативного правила визначення ставок портових зборів залежно від регіону 

порту призводить до порушення принципу рівності.  
 

 Тому, вважаємо, правилу п.10 глави 1 розділу ІІ проекту має бути наданий імперативний 

характер, а п.3 глави 1 розділу ІІ проекту має бути виключений. У зв’язку з цим пропонуємо 

виключити п.3 глави 1 розділу ІІ проекту, а абз. 1 п.10 глави 1 розділу ІІ проекту викласти в 

наступній редакції: 

 «Розрахунок та визначення ставок корабельного, причального, санітарного портових 

зборів здійснюється за регіональним підходом на єдиному рівні для кожного портового збору 

наступним чином: 

 1 регіон (Велика Одеса) – морський порт Одеса, морський порт Південний, морський порт 

Чорноморськ та морський порт Білгород-Дністровський; 

 2 регіон (Азовський регіон) – морський порт Маріуполь, морський порт Бердянськ; 

 3 регіон (Дунайський регіон) – морський порт Ізмаїл, морський порт Рені, морський порт 

Усть-Дунайськ; 

 4 регіон (Бузько-Дніпровський регіон)  – морський порт Миколаїв, морський порт Херсон, 

морський порт Ольвія, морський порт Скадовськ». 
 

 Пунктами 3 та 9 ч.1 ст.4 Закону України «Про морські порти України» передбачається, що 

функціонування та розвиток морських портів здійснюються за принципами «забезпечення 

конкуренції серед суб'єктів господарювання, що виробляють однакову продукцію (товари, роботи, 

послуги) у морському порту» та «рівності прав усіх суб'єктів господарювання, що провадять 

діяльність у морському порту, недопущення дискримінації у доступі до об'єктів портової 

інфраструктури загального користування». 

 Такий стан справ має місце й при порівнянні існуючих ставок портових зборів, вказаний в 

Порядку справляння портових зборів. Порівняння таких ставок призводить до штучного 

покращення діяльності портових операторів в одному морському порту порівняно з портовими 

операторами в іншому морському порту. Така відмінність погіршує конкурентне становище 

портових операторів в морському порту з більшими ставками портових зборів порівняно з 

портовими операторами в іншому українському морському порту із значно меншими ставками 

портових зборів. 

 Тому, вважаємо, що портові збори повинні бути одного рівня для суден з однаковою 

осадкою. 

З урахуванням викладеного слід зауважити і на тому, що відповідно до ч.2 ст.4 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» «суб'єкти господарювання, органи влади, органи 

місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та 

контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, 

які можуть мати негативний вплив на конкуренцію». 
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Більше того, вищенаведений Порядок також створює передумови й до порушення 

антимонопольного законодавства. Так, згідно з ч.1 ст.15 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» «антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, 

наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або 

будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової 

особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи 

спотворення конкуренції». 

Зокрема, згідно ч.2 ст.15 названого вище Закону такі дії будуть віднесені до дій органу влади 

як: «- надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання (суб’єктам 

господарювання, що надають послуги з перевалки вантажів в портах Одеса та Іллічівськ) пільг чи 

інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить 

або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції; - дія, 

внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання 

створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами 

(суб’єктам господарювання, що надають послуги з перевалки вантажів в порту Південний)». 

Частиною 3 вказаної статті Закону встановлено, що вчинення антиконкурентних дій органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

 

2. В проекті Методики передбачається, що нормативом рентабельності є: «рівень 

прибутковості, виражений у відсотках, який застосовується при розрахунку ставок портових 

зборів, та передбачає покриття відповідних витрат, визначених Порядком справляння, обліку та 

використання коштів від портових зборів, крім використання коштів від адміністративного збору, з 

урахуванням плану розвитку відповідного морського порту (терміналу)». 

 Разом з цим, проектом передбачається, що при обрахунку розміру портових зборів 

враховуються як витрати, так і встановлений рівень рентабельності яка в свою чергу, за 

визначенням, також покриття витрат, що враховуються при розрахунку портових зборів.  

 Так, в формулі (1), щодо розрахунку корабельного збору, передбачено врахування 

наступних складових: 

- R n кор – витрати кожного року у межах прогнозованого періоду, які розраховуються за 

формулою 25 цієї Методики, грн; 

- Кр кораб - коефіцієнт рентабельності, що враховує норматив рентабельності у складі 

корабельного портового збору та розраховується за формулою 44 цієї Методики. 
  

Теж саме, має місце й щодо причального, канального санітарного, маякового портових 

зборів. 
 

Так, за п.1 глави 1 розділу ІІІ проекту передбачено: «Витрати, які покриваються 

відповідним портовим збором у прогнозованому періоді розраховуються з урахуванням принципів 

економічної ефективності та оптимальності за критерієм достатності джерела необхідного 

фінансування об’єктів портової інфраструктури та інших об’єктів, які утримуються за рахунок 

портових зборів із дотриманням вимог нормативно-правових актів, якими визначено періодичність 

та склад заходів зі здійснення технічної експлуатації, нагляду та обслуговування означених 

об’єктів відповідно до їх призначення з метою забезпечення безпеки судноплавства, надійності, 

довготривалості та безпечності експлуатації». 

Пунктом 3 глави 1 розділу ІІІ проекту передбачено: «До планових витрат прогнозного 

періоду включаються прямі витрати отримувачів портових зборів, які пов’язані з утриманням 

портової інфраструктури, судноплавних каналів, та непрямі витрати отримувачів портових 

зборів, у т.ч. виробничі, загальновиробничі, адміністративні, інші операційні, фінансові витрати, 

податок на прибуток та витрати за рахунок прибутку». 
 

При цьому, для прикладу, кошти від корабельного збору, як передбачено п.1 розділу ІІІ 

проекту, використовується на: «на роботи, пов’язані з підтримкою існуючих та відновленням 

паспортних габаритів гідротехнічних споруд …»; «на поточні, планові та аварійно-відновлювальні 

ремонтні роботи …» та інш. 
 

 Тобто, проект передбачає подвійне врахування витрат, що є не виправданим та послугує 

причиною надмірного збільшенні рівня портових зборів. 
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 Застосування такого терміну як «рівень прибутковості» є недоречним та таким, що 

суперечить ст.22 Закону України «Про морські порти України».  Так, за вказаною статтею 22 Закону 

витрачання коштів від портових зборів можливе виключне за цільовим призначенням, які не 

передбачають наявність ще й прибутковості портових зборів, тобто наявність складової, яка після 

витрачення зборів може витрачатись на вільний розсуд. 

 Доречним було б передбачити інвестиційну складову портового збору, за рахунок якої 

здійснюється розвиток гідротехнічних споруд в порту (реконструкція, модернізація, будівництво 

нових ГТС). 

 Нагадаємо, що за положеннями ст.15 Закону цілями створення Адміністрації морських 

портів України є не отримання прибутку (рентабельності) від справляння портових зборів, а саме 

забезпечення утримання гідротехнічних споруд державної форми власності в морських портах 

України. Наведене також виключає можливість використання портових зборів для відрахування до 

державного бюджету. 

 

3. В проекті Методики вважаємо за необхідно визначити граничну кількість працівників та 

граничний розмір фонду оплаті праці таких працівників, що використовується в розрахунку ставок 

портових зборів. В противному випадку формування розміру ставок портових зборів може бути 

невиправдано збільшеним за рахунок непомірної величини фонду оплати праці таких працівників.  

Загальний фонд оплати праці у власника / користувача гідротехнічної споруди може бути й 

більшим, однак в цій частині, поверх вказаних в Методиці граничних розмірів, не мають впливати 

на розрахунок ставки портових зборів.  

 

4. Вважаємо за необхідне визначити виключний перелік витрат, що враховуються при 

розрахунку портових зборів. Запропонований проект Методики не дає можливість бізнесу 

визначити розмір дисбурсментських витрат судна, оскільки перелік витрат, що враховуються при 

визначенні ставок портових зборів, фактично є неконтрольованим та дозволяє безконтрольно 

збільшувати ту чи іншу частину витрат, їх обсяг. 

 Проект Методики у запропонованому на сьогодні вигляді вже зараз не дозволяє провести 

розрахунок ставок портових зборів за такою Методикою. Фактично, збільшуючи або зменшуючи 

витратну частину та/або так званого «рівня прибутковості» в «ручному» режимі через неможливість 

визначення за проектом розміру відповідних витрат, а отже й їх вплив на рівень ставок зборів. 

 Вважаємо, що затвердження методики повинно мати своєю ціллю, як для бізнесу так і 

держави, спрогнозувати рівень таких ставок в майбутньому. Однак, запропонований проект не 

дозволяє цього зробити оскільки в своїй більшості має відсильний характер до ряду суб’єктивних 

факторів, що не дозволяють провести розрахунки, здійснити прогнози рівня ставок для 

стратегічного планування як розвитку порту так і впливу рівня ставок на вартість вантажів на 

світових ринках. 

 

5. Методикою передбачено направлення канального портового збору на «підтримання 

габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах». 

Означені положення проекту Методики не відповідають положенням статті 22 Закону 

України «Про морські порти України», за якими портові збори повинні спрямовуватись на цілі, що 

пов’язані із функціонуванням саме морських портів. Відповідно до ч.1 ст.22 Закону фінансування 

утримання гідротехнічних споруд в об'ємах, необхідних для підтримання їх паспортних 

характеристик, здійснюється за рахунок портових зборів, що справляються у морських портах, де 

розташовані такі гідротехнічні споруди.  З цього слідує, що портові збори справляються саме з 

метою утримання ГТС, що розташовані саме в морських портах, в яких розташовані ГТС, що 

можуть фінансуватись за рахунок канального збору. Цією ж нормою встановлено, що використання 

коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням. 

Варто наголосити на тому, що ч.2 ст.26 (Сборы, которыми могут облагаться иностранные 

суда) Конвенції ООН з морського права (ратифікована Законом України від 03.06.1999 року №728-

XIV ) передбачено: «иностранное судно, проходящее через территориальное море, может 

облагаться только сборами в оплату за конкретные услуги, оказанные этому судну. Эти сборы 

взимаются без дискриминации». Відтак, судновласник, відповідно до ч.2 ст.26 Конвенції, 

позбавлений зобов’язання сплачувати корабельний збір в частині, що використовується на 

утримання внутрішніх водних шляхів, що ним не використовуються. 
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При цьому, згідно з ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України» чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. Якщо міжнародним договором 

України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 

договору. 

З огляду на зазначене вважаємо за необхідне передбачити в Методиці, що 80% обсягу усіх 

портових зборів, що стягується з суден при заходженні морського порту, повинні витрачатись на 

утримання та розвиток гідротехнічних споруд саме такого морського порту. 

 

6. Не зрозумілими є, а також їх вплив на утримання гідротехнічних споруд, наступних 

вказаних в проекті Методики непрямих витрат отримувачів портових зборів: 

«- витрати на консалтингові та страхові послуги; 

- витрати на забезпечення діяльності підприємства, які не можуть бути 

компенсовані за рахунок інших доходів підприємства, зокрема, забезпечення зв’язку та 

радіонавігації,  координація діяльності підприємства, пов’язана із постановкою флоту, 

завезенням/вивезенням вантажу, забезпечення безпеки мореплавства, енергозабезпечення,  

пожежна та техногенна безпека, екологічна та природоохоронна безпека, забезпечення 

матеріально-технічного постачання,  транспортне забезпечення, мобілізаційна робота та захисні 

споруди, забезпечення виконання ремонтних робіт тощо; 

- витрати на утримання об’єктів портового флоту, що не включені до складу прямих 

витрат за рахунок портових зборів та не можуть бути компенсовані за рахунок інших видів 

діяльності підприємства». 

 Такі витрати жодним чином не лімітуються, їх зміст і необхідність не розкривається, що 

призведе до невизначеності їх впливу на рівень ставок портових зборів. 

 

7. З урахуванням ст.26 Конвенції ООН, яка визначає, що зборами, які сплачує судно саме 

за певні послуги, є включення до складу витрат, які враховуються для визначення розміру 

адміністративного збору таких витрат, що не пов’язані із надання судну будь-якої послуги, як: 

«витрат на виконання Україною зобов’язань за дотриманням законодавства і правил 

мореплавства, міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, виконання інших завдань відповідно до міжнародних 

зобов’язань, покладених на підприємства морської галузі, а також торговельного мореплавства, 

судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення 

мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), операційних витрат науково-дослідних 

підприємств морського та річкового транспорту, що належать до сфери управління 

Міністерства інфраструктури України». Це стосується й інших витрат, що враховуються при 

розрахунку ставки адміністративного збору. 

 Такі витрати повинні здійснюватися за рахунок державного бюджету, а не за рахунок 

судновласника. 

 

8. В розрахунках витрат наведені складові що дублюють одна одну. Наприклад «Rn кор 

днопогл» (витрати протягом відповідного n-го календарного року у прогнозованому періоді на роботи 

з експлуатаційного днопоглиблювання, пов’язані з підтриманням паспортних глибин у акваторії 

морського порту) та «Rnкор відновлення» (витрати на проведення експлуатаційних 

днопоглиблювальних робіт, пов’язані з досягненням габаритів, встановлених паспортами 

гідротехнічних споруд акваторії морського порту). 

 При цьому, вказано ще така складова як «Rnкор флот», а саме: на утримання суден, які 

використовуються для експлуатаційного днопоглиблення, пов’язаного з підтриманням глибин 

та/або досягненням габаритів . Також це стосується й «Rn кор амор» (сума амортизації суден, які 

використовуються для експлуатаційного днопоглиблення, пов’язаного з підтриманням глибин 

та/або досягненням габаритів). 

 Незрозумілим є використання при розрахунку витрат такої складової «Rn кор ремонт», а саме 

на «поточні, планові та аварійно-відновлювальні та капітальні ремонтні роботи, пов’язані із 

утриманням гідротехнічних споруд (окрім причалів) у межах акваторії морського порту». Хоча 
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такий ремонт й полягає в експлуатаційному днопоглибленні, про що вказано в показниках «Rn кор 

днопогл», «Rnкор відновлення», «Rnкор флот». 

 Дублювання витрат спостерігається й щодо інших видів портових зборів. Наприклад по 

причальному: дублюється «Rn причал обслуговування» (витрати на періоді на утримання та технічне 

обслуговування причалів), «Rn причал ремонт» (витрати на поточний ремонт) та «Rn причал інші» (інші 

витрати протягом відповідного n-го календарного року у прогнозованому періоді, пов’язані із 

підтриманням паспортних характеристик причалів). 

 Стосовно причального збору не зрозумілими витратами (в складові «Rn причал інші») є 

«витрати на придбання, виготовлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів 

та нематеріальних активів». 

 Не прозорим виглядає відмінність таких дублюючих показників. Жодним чином не 

визначено як відбувається прогнозування таких витрат, визначення їх розміру. 

 При цьому, для кожного із видів зборів спостерігаються відмінності. Так, при розрахунку 

канального збору чомусь не враховується «Rn кор суднопідйом», хоча необхідність підняття затонулих 

суден, споруд можлива й на судноплавних каналах. 

 

9. В проекті Методики також зазначено, що розрахунок зборів здійснюється з 

урахуванням «запланованих обсягів перевезення вантажів, економічно обґрунтованих операційних 

витрат та капітальних інвестицій». Але не вказано період планування таких витрат. Також проектом 

Методики не надається роз’яснень яким саме чином здійснюється планування таких показників в 

майбутніх періодах, та яким саме чином відбувається корегування у разі зміни фактичних таких 

показників.  

 

10. В п.2 глави 1 розділу ІІ вказано: «Розрахунок розмірів ставок портових зборів 

здійснюється відповідно до запланованих обсягів перевезення вантажів, економічно 

обґрунтованих операційних витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів 

та нормативу рентабельності». У той самий час всі витрати у плановому періоді мають бути 

розраховані відповідно до показника Rn кор, що відповідно до формули (25) складається із показників 

(а саме: Rn кор днопогл, Rn кор відновлення, Rn кор флот, Rn кор амор, Rn кор обстеження, Rn кор документи, Rn кор суднопідйом, 

Rn кор ремонт, Rn кор інші, Rn кор непрямі), до яких не наведено ніяких галузевих нормативів. Таким 

чином проект Методики не надає прозорого механізму розрахунку економічно обґрунтованих 

операційних витрат, що є ключовою складовою у розрахунку ставок портових зборів. 

 

11. Додаткових роз’яснень потребує розрахунок показника Kр (коефіцієнт рентабельності), 

що наведений у формулі (44) цього проекту Методики. В чисельнику дробу використовується 

показник прибутку A (встановлений норматив рентабельності для забезпечення покриття 

витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт 

об’єктів інфраструктури морського порту для певного портового збору кожної групи морських 

портів, відсотки), але залишається незрозумілим який пропонується підхід та супутні 

обґрунтування для встановлення саме цього показника. 

 При цьому, в Методиці абсолютно відсутні вказаний показник А (норматив рентабельності), 

де він береться та як розраховується. Наведене наводить на думку, що такий показник буде 

визначатись в «ручному» режимі. Відтак, це зводить нанівець всю суть методики, якщо  її показники 

будуть визначатись «як заманеться».  

 

12. В Порядку справляння, обліку та використання коштів від портових зборів, крім 

використання коштів від адміністративного збору передбачено, що портові збори справляються 

залежно від «в залежності від виду плавання» (щодо причального збору). В той же час, проект 

Методики не передбачає здійснення окремого розрахунку ставок портових зборів для суден 

каботажного та закордонного плавання. Тому, не зрозумілим є питання яким саме чином будуть 

розраховуватись ставки портових зборів окремо для кожного із вказаних видів плавання 

(каботажного та закордонного).  
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Додаток №2 Листа Морської Палати України № 2810-20 від 28.10.2020 р. 

 

Зауваження до проекту Порядку справляння, обліку та використання коштів від портових 

зборів, крім використання коштів від адміністративного збору 

 

1. Не дивлячись на вимоги абз.3 ч.4 ст.22 Закону України «Про морські порти України» 

проектом не передбачено сплату частини корабельного збору на користь власника операційної 

акваторії причалу. Хоча, в п.1 розділі І глави ІІ проекту передбачено, що корабельний збір також 

справляється й на користь власника операційної акваторії причалу (причалів). 

 Так, відповідно до абз.3 ч.4 ст.22 Закону корабельний збір справляється на користь 

користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу (причалів), 

збудованої до набрання чинності цим Законом. 

 Положеннями ч.4 та ч.5 ст.23 Закону встановлено: Держава гарантує право приватної 

власності на об'єкти портової інфраструктури, у тому числі гідротехнічні споруди, набуті на 

законних підставах до набрання чинності цим Законом. Новостворені гідротехнічні споруди, 

збудовані за рахунок приватних коштів, є об'єктами приватної власності. 

 Порядок сплати корабельного збору (розподілення між АМПУ та власником операційної 

акваторії причалу (далі ОАП) ставки корабельного збору, що сплачується на користь власника ОАП, 

на сьогодні передбачено п.п.2.9 – 2.11 та Додатку 2 Порядку справляння та розміри ставок портових 

зборів. Затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013р. №316. 

 Тому, запропоновані зміни призводять й до скасування прав, правомірних очікувань, щодо 

отримання земельних ділянок водного фонду в користування. Це є порушенням ст.22 Конституції 

України, згідно з якою «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». 

 При цьому, статтею 64 Конституції України встановлено, що «Конституційні права і 

свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених  

Конституцією  України.  В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися 

окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень». 

 Такі положення, що не передбачають право приватного власника ОАП утримувати вказану 

ГТС за рахунок портових зборів протирічить й принципам рівності, вказаних як в ст.4 та ст.13 

Закону так і в ст.42 Конституції України, згідно з якими всі суб’єкти господарювання є рівними 

незалежно від форми власності. 

 Однак, порушення цього здійснюється шляхом надання державному підприємству 

утримувати ГТС за рахунок судновласників (сплачуваних ними портових зборів), а приватних 

власників ОАП утримувати такі ОАП за рахунок власних коштів, отримання яких не пов’язано із 

справлянням портових зборів, як це передбачено абз.3 ч.4 ст.22 Закону. 

Окремо наголошуємо на тому, що Конституційний Суд України в рішенні від 22.05.2008г. 

№10-рп/2008  відзначив: «Тлумачення словосполучення "звуження змісту та обсягу прав і свобод 

людини і громадянина", що міститься в частині третій статті 22 Конституції України, 

Конституційний Суд України дав у Рішенні від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005 (справа про 

постійне користування земельними ділянками), згідно з яким "конституційні права і свободи 

гарантуються і не можуть бути скасовані (частина друга), при прийнятті нових законів або 

внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод (частина третя). Скасування конституційних прав і свобод - це їх офіційна (юридична або 

фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. У традиційному 

розумінні діяльності визначальними поняття змісту прав людини є умови і засоби, які становлять 

можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав людини 

- це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які 

відображені відповідними правами, що не є однорідними і загальними". При цьому Конституційний 

Суд України зазначив, що "загальновизнаним є правило, згідно з яким сутність змісту основного 

права в жодному разі не може бути порушена" (абзац четвертий підпункту 5.2 пункту 5 

мотивувальної частини). 
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Отже, визнання Законом правових актів такими, що втратили чинність, зупинення їх дії, 

внесення до них змін і доповнень стосовно закріплених в них прав і свобод людини і громадянина 

Конституційний Суд України вважає скасуванням або обмеженням цих прав і свобод». 

Конституційний Суд України у рішенні від 17.05.1997р. по справі №03/29-97 відзначив: 

«закріплення названого  принципу  на  конституційному  рівні є гарантією стабільності суспільних 

відносин,  у тому числі відносин між  державою  і громадянами,  породжуючи у громадян 

впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього 

закону чи іншого нормативно-правового акта». 

Тому, нормотворець повинен керуватися прямим застережувальним приписом частини 

третьої статті 22 Конституції України, який забороняє при внесенні змін до чинних законів 

звужувати зміст та обсяг існуючих прав. Конституцієдавець навіть заборонив такі дії при внесенні 

змін до Основного Закону України (ч.1 ст.157 Конституції України). Варто зазначити, що право 

нормотворчого органу на прийняття нормативних актів не є абсолютним і необмеженим, його 

обмежують приписи Конституції України. Тому, нормотворець (Міністерство) не може приймати 

нормативні акти чи змінювати їх положення так, щоб їх зміст суперечив застереженням, зокрема 

вказаних в частинах 2 та 3 статті 22 Конституції. 
 

Відтак, не врегулювання, на рівні не гіршому аніж вже вказано в діючому на сьогодні Порядку 

справляння та розміри ставок портових зборів. Затверджених наказом Міністерства інфраструктури 

України від 27.05.2013р. №316, права приватного власника ОАП на справляння корабельного збору 

призводить до грубого порушення ст.22 Конституції України. 

 

2. Цільове використання корабельного збору також передбачає (розділ ІІІ проекту) цілі, 

що реалізуються виключно балансоутримувачем (користувачем) акваторії. Однак, не передбачено 

можливість їх реалізації з боку приватних власників ОАП, зо також суперечить абз.3 ч.4 ст.22, ч.4 

та ч.5 ст.23 Закону та ст.22 і ст.64 Конституції України. 

 З урахуванням цього пропонуємо абзаци 1-7 п.1 розділу ІІІ проекту викласти в наступній 

редакції: 

«1. Кошти від корабельного збору використовуються: 

- на роботи, пов’язані з підтримкою існуючих та відновленням паспортних габаритів 

гідротехнічних споруд, які здійснюються власними силами балансоутримувача 

(користувача) та/або власником операційної акваторії причалу (причалів) та/або 

шляхом укладання відповідних договорів, із підтримки та відновлення глибин акваторії 

морського порту, з урахуванням якірних місць стоянки суден на внутрішньому та 

зовнішньому рейді, операційної акваторії причалу (причалів), а також внутрішніх 

підхідних каналів морського порту, що є складовими частинами акваторії морського 

порту (далі – акваторія морського порту), окрім судноплавних каналів, а саме: Бузько-

Дніпровсько-Лиманського, Херсонського морського каналу, Дунай-Чорне море на 

баровій частині гирла Новостамбульське (Бистре), Керч-Єнікальського каналу (далі – 

судноплавні канали); 

- на утримання, поточні, планові та аварійно-відновлювальні ремонтні роботи суден та 

плавзасобів, які перебувають на балансі та/або використовуються за договорами 

оренди (чартеру) балансоутримувачем (користувачем) акваторії морського порту 

та/або власником операційної акваторії причалу (причалів), та які 

використовуються для робіт, пов’язаних з відновленням паспортних та підтримкою 

існуючих габаритів гідротехнічних споруд, очищення поверхні та дна акваторії 

морського порту, здійснення промірних, водолазних, суднопідйомних робіт, локалізації 

та ліквідації забрудень на акваторії морського порту та їх наслідків;  

- на очищення поверхні та дна акваторії морського порту, моніторингові дослідження 

стану акваторії морського порту, виконання промірних робіт, водолазне обстеження, 

які виконуються власними силами балансоутримувача (користувача) акваторії 

морського порту та/або власником операційної акваторії причалу (причалів) та/або 

шляхом укладання відповідних договорів, пов’язаних з контролем, відновленням 

паспортних та підтримкою існуючих габаритів гідротехнічних споруд та глибин 

акваторії морського порту;  

- на поточні, планові та аварійно-відновлювальні ремонтні роботи, що виконуються 

власними силами балансоутримувача (користувача) акваторії морського порту та/або 

власником операційної акваторії причалу (причалів) та/або шляхом укладання 

відповідних договорів, пов’язаних із утриманням гідротехнічних споруд (окрім причалів) 

у межах акваторії морського порту; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4237#n4237
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4237#n4237
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- на роботи, пов’язані з очищенням дна від різних предметів, що перешкоджають 

судноплавству в акваторії морського порту, які виконуються власними силами 

балансоутримувача (користувача) акваторії морського порту та/або власником 

операційної акваторії причалу (причалів) та/або шляхом укладання відповідних 

договорів; …». 
  

3. В проекті, на відміну від чинного Порядку справляння та розміри ставок портових зборів. 

Затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013р. №316, не передбачено 

нарахування причального збору у збільшеному розмірі за час знаходження судна біля причалу з 

причин залежних від судна. 

 Тому, з метою створення умов, які нівелюють невиправдане збільшення причального часу 

судна та які спонукатимуть судно до скорішого звільнення причалу та мінімізації часу його 

простою, вважаємо за необхідне передбачити в проекті положення нарахування ставок причального 

збору у збільшеному розмірі за час простою судна біля причалу. 

 Таке положення створить стимули в тому числі не тільки для зменшення використовуваного 

судном причального часу, а й тим самим призведе до збільшення кількості оброблюваних суден біля 

причалу за звітний період за рахунок зменшення часу, що невиправдано займає судно простоюючи 

біля причалу. Це положення дасть змогу для спонукання судновласника відвести судно від причалу 

для подальшого завершення вирішення усіх портових формальностей чи інших спірних питань на 

рейді порту. 

 Таким чином, пропонуємо доповнити главу 5 розділу ІІ проекту пунктом 4 наступного 

змісту: 

 «4. Із суден, які стоять біля причалу після спливу 5 (п’яти) годин з моменту завершення 

вантажних (пасажирських) операцій або починаючи з четвертої години з моменту переривання 

здійснення вантажних операцій, а саме з причин, що не залежать від власника причалу, причальний 

збір справляється з моменту закінчення навантаження-розвантаження або з моменту 

переривання здійснення вантажних операцій у подвійному розмірі добової величини причального 

збору, що підлягає сплаті відповідним судном, що займає причал,  за кожну годину знаходження 

судна біля причалу. Сплата причального збору у такому розмірі має бути здійснена судном до 

виходу з порту». 

 

4. В п.15 глави 1 розділу ІІ проекту передбачено, що від справляння корабельного, 

канального, санітарного, маякового та адміністративного портових зборів звільняються наступні 

судна під прапором будь-яких країн, а саме: судна, що належать або орендуються адміністрацією 

морських портів України, яке є підприємством – користувачем акваторії морського порту, та 

використовуються для здійснення діяльності, що визначена законодавством з метою утворення 

цього підприємства. 

 Однією із цілей утворення АМПУ є забезпечення безпеки мореплавства (п.4 ч.1 ст15 Закону) 

організації та забезпечення безпечної експлуатації об'єктів портової інфраструктури державної 

форми власності (п.3 ч.1 ст.15 Закону). 

 Однак, такі зобов’язання покладені не тільки на АМПУ, а й на інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність в морському порту (ч.4 ст.14 Закону, ч.4 ст.319 ЦК 

України), зокрема й на тих, що мають на права власності гідротехнічні споруди в морському порту: 

причали, операційні акваторії причалів. 

 Таким чином, наведене положення проекту є дискримінаційним в частині використання 

таких суден лише АМПУ, залишаючи поза увагою суб’єктів господарювання іншої, окрім 

державної, форми власності.  Це положення суперечить принципам функціонування морських 

портів (рівності – п.9 ст.4 Закону) та цілям державного регулювання морських портів (створення 

рівних умов для провадження господарської діяльності у морському порту – п.6 ч.1 ст.13 Закону). 

 Тому, задля виконання означених приписів Закону пропонуємо вказане положення викласти 

наступним чином: 

 «судна, що належать або орендуються адміністрацією морських портів України, яке є 

підприємством – користувачем акваторії морського порту, та використовуються для здійснення 

діяльності, що визначена законодавством з метою утворення цього підприємства, а також судна, 
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що належать, орендуються або використовуються на інших договірних умовах для цілей 

забезпечення безпеки мореплавства та гідротехнічних споруд приватної форми власності, а 

також забезпечення безпечної експлуатації об'єктів портової інфраструктури приватної 

власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, 

розташованих у межах території та акваторії морського порту»; 

 «судна, які здійснюють діяльність за замовленням адміністрації морських портів України, 

яке є підприємством–користувачем акваторії морського порту, а також власника операційної 

акваторії причалу (причалів), створеної до набуття чинності Законом України «Про морські порти 

України», а саме: судна технічного, днопоглиблювального, портового та службово-допоміжного 

флоту, аварійно-рятувального флоту, судна забезпечення, плавучі крани, робочі та роз’їзні судна, 

криголами, що використовуються для здійснення діяльності, що визначена законодавством з 

метою утворення цього підприємства»; 

 «суден, що належать або орендуються адміністрацією морських портів України, яке є 

підприємством-користувачем акваторії морського порту, та використовуються для здійснення 

діяльності, що визначена законодавством з метою утворення цього підприємства, а також судна, 

що належать, орендуються або використовуються на інших договірних умовах для цілей 

забезпечення безпеки мореплавства та гідротехнічних споруд приватної форми власності, а 

також забезпечення безпечної експлуатації об'єктів портової інфраструктури приватної 

власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, 

розташованих у межах території та акваторії морського порту»; 

 «суден, які здійснюють діяльність за замовленням адміністрації морських портів України, 

яке є підприємством – користувачем акваторії морського порту, а також власника операційної 

акваторії причалу (причалів), створеної до набуття чинності Законом України «Про морські порти 

України», а саме: судна технічного, днопоглиблювального, портового та службово-допоміжного 

флоту, аварійно-рятувального флоту, судна забезпечення, плавучі крани, робочі та роз’їзні судна, 

криголами, що використовуються для здійснення діяльності, що визначена законодавством з 

метою утворення цього підприємства». 

 

5. Проект також передбачає використання портових зборі на цілі, що не відповідають 

положенням Конвенції ООН по морському праву (1982р.). 

 Зокрема, проект передбачає використання портових зборів на: 

-  «на здійснення робіт, пов’язаних з підтримкою річкових внутрішніх водних шляхів 

України» (п.3 розділу ІІ проекту); 

- «на отримання відповідних дозвільних документів, проектно-вишукувальні роботи, 

конструкторські роботи, покриття витрат згідно з вимогами природоохоронного 

законодавства, компенсацію до бюджету витрат, пов’язаних з нанесенням збитків 

водному середовищу і біоресурсам при днопоглиблювальних роботах на судноплавних 

каналах, внутрішніх водних річкових шляхах» (п.3 розділу ІІ проекту); 

- «на утримання, обслуговування та забезпечення функціонування річкової інформаційної 

служби» (п.3 розділу ІІ проекту). 
 

Така пропозиція не відповідає положенням статті 22 Закону України «Про морські порти 

України». Відповідно до ч.1 ст.22 Закону «фінансування утримання гідротехнічних споруд в 

об'ємах, необхідних для підтримання їх паспортних характеристик, здійснюється за рахунок 

портових зборів, що справляються у морських портах, де розташовані такі гідротехнічні 

споруди». 

З цього слідує, що портові збори справляються саме з метою утримання ГТС, що 

розташовані саме в морських портах, в яких розташовані ГТС, що можуть фінансуватись за рахунок 

канального збору. Відтак, портові збори можуть витрачатись лише в цілях утримання 

гідротехнічних споруд, а саме акваторії порту, операційних акваторій причалів, каналів. 

Такий стан справ, призводить до того, що судна, які використовують при заходженні до 

морського порту лише ГТС морського порту та ГТС, пов’язані з діяльністю морського порту, 
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покривають портовими зборами й ті витрати, несення яких не пов’язано з послугами, що надається 

судну при суднозаходу до певного морського порту. 

 Варто наголосити на тому, що ч.2 ст.26 (Сборы, которыми могут облагаться 

иностранные суда) Конвенції ООН з морського права (ратифікована Законом України від 03.06.1999 

року №728-XIV ) передбачено: «иностранное судно, проходящее через территориальное море, 

может облагаться только сборами в оплату за конкретные услуги, оказанные этому судну. Эти 

сборы взимаются без дискриминации».  

Відтак, судновласник, відповідно до ч.2 ст.26 Конвенції, позбавлений обов’язку сплачувати 

корабельний збір в частині, що використовується на утримання внутрішніх водних шляхів, що ним 

не використовуються під час суднозаходу до морського порту. 

При цьому, згідно з ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України» чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. Якщо міжнародним договором 

України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 

договору. 

 

З огляду на зазначене вважаємо за необхідне передбачити в Методиці, що 80% обсягу 

усіх портових зборів, що стягується з суден при заходженні морського порту, повинні 

витрачатись на утримання та розвиток гідротехнічних споруд саме такого морського порту. 

 

6. Не зрозумілими є, а також їх вплив на утримання гідротехнічних споруд, наступних 

вказаних в проекті Методики непрямих витрат отримувачів портових зборів: 

«- витрати на консалтингові та страхові послуги; 

- витрати на забезпечення діяльності підприємства, які не можуть бути 

компенсовані за рахунок інших доходів підприємства, зокрема, забезпечення зв’язку та 

радіонавігації,  координація діяльності підприємства, пов’язана із постановкою флоту, 

завезенням/вивезенням вантажу, забезпечення безпеки мореплавства, енергозабезпечення,  

пожежна та техногенна безпека, екологічна та природоохоронна безпека, забезпечення 

матеріально-технічного постачання,  транспортне забезпечення, мобілізаційна робота та захисні 

споруди, забезпечення виконання ремонтних робіт тощо; 

- витрати на утримання об’єктів портового флоту, що не включені до складу прямих 

витрат за рахунок портових зборів та не можуть бути компенсовані за рахунок інших видів 

діяльності підприємства». 

 Такі витрати жодним чином не лімітуються, їх зміст і необхідність не розкривається, що 

призведе до невизначеності їх впливу на рівень ставок портових зборів. 

 

7. Проектом (п.7 розділу ІІІ), рівно як і проектом Методики розрахунку ставок портових 

борів, також передбачається використання портових зборів «на утримання адміністративного 

персоналу підприємства, у тому числі витрати на забезпечення їх соціальних гарантій». 

 Однак, в проекті Порядку та проекті Методики вважаємо за необхідно визначити граничну 

кількість працівників та граничний розмір фонду оплаті праці таких працівників, що 

використовується в розрахунку ставок портових зборів. В противному випадку формування розміру 

ставок портових зборів може бути невиправдано збільшеним за рахунок непомірної величини фонду 

оплати праці таких працівників.  Загальний фонд оплати праці у власника / користувача 

гідротехнічної споруди може бути й більшим, однак в цій частині, поверх вказаних в Методиці 

граничних розмірів, не мають впливати на розрахунок ставки портових зборів.  

 

8. В розділі ІІІ проекту по кожному із портових зборів передбачено можливість 

використання коштів від зборів на: «на придбання, виготовлення основних засобів, інших 

необоротних матеріальних та нематеріальних активів». 
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 Однак, разом з цим не визначено які саме основні засоби, інші необоротні матеріальні та 

нематеріальні активи можуть придбаватись та яким саме чином вони пов’язані з тим чи іншим 

видом портових зборів. Вважаємо, що придбання таких основних засобів має бути обмежено 

певною цілі та напрямком використання, безпосередньо пов’язаного із послугою, що оплачується 

портовим збором. 

 

9. В пунктах 11 та 12 глави 1 розділу ІІ проекту визначено, що валюта платежу визначається 

залежно від прапору судна, під яким воно має право плавання (національною належністю судна). 

Однак, таке положення не відповідає приписам цивільного, господарського та валютного 

законодавства, оскільки валюта платежу визначається залежно від резидентства платника. 

 Так, не рідкі випадки коли судновласником (бербоут-чартерним, тайм-чартерним 

фрахтувальником, особою, що здійснює управління судна та інша особа, яка управляє судна на 

інших правових підставах) судно, що має право плавання під іноземним прапором, виступає, 

наприклад, резидент України. Або навпаки коли такою особою щодо українського судна може 

виступати не резидент України. 

 В такому разі валюта платежу повинна визначатись не виходячи від прапору судна, а саме 

відповідно до валютного законодавства – залежно від резидентства платника портових зборів.   

Частиною 3 ст.533 ЦК України встановлено, що «використання іноземної валюти, а також 

платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за 

зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом». Згідно із 

ст.192 ЦК України «законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною 

вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може 

використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом».  

За пунктом 3.3 статті 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

«гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним 

засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень 

на всій території України для проведення переказів». 

Згідно з ч.2 ст.5 Закону України «Про валюту та валютні операції» «Усі розрахунки на 

території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за:   1) операціями зі 

здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому 

числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення 

іноземних інвестицій;   2) операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на 

підставі банківської ліцензії;   3) операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1-

5 частини другої та частиною третьою статті 9 цього Закону, що надаються небанківськими 

фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного 

банку України на здійснення валютних операцій;   4) операціями з розміщення, виплати грошового 

доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, 

якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);   5) операціями з купівлі-

продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або 

отримувачем за такою валютною операцією є банк;   6) іншими операціями, визначеними Митним 

кодексом України та (або) нормативно-правовими актами Національного банку України». 

 

10. В п.1 глави 1 розділу ІІ проекту вказано, що причальний збір сплачується «на користь 

власника причалу або юридичної особи, яка використовує причал, що знаходиться у її 

господарському віданні або використовується на підставі договору оренди чи концесії, за його 

призначенням у своїй господарській діяльності». 

 Однак, враховуючи те, що на сьогодні власниками причалів в морському порту є не лише 

держава, а й суб’єкти господарювання приватної форми власності, пропонуємо означення 

положення (в п.1 глави 1 розділу ІІ) викласти наступним чином: 

 «причальний збір – на користь власника причалу або юридичної особи, яка використовує 

причал, що знаходиться у її господарському віданні або використовується на підставі договору 

оренди, концесії чи на інших правових підставах за його призначенням у своїй господарській 

діяльності». 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n103
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n103
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17


17 

 

11. В п.2 глави 1 розділу ІІ проекту передбачено: «Для цілей цього Порядку портові збори 

справляються з суден, що заходять для проведення вантажних операцій до суб’єктів 

господарювання, розташованих на внутрішніх водних морських шляхах, віднесених до категорії 

судноплавних, на які відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про морські порти 

України» на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну «морський 

термінал», незалежно від їх місця знаходження в межах або за межами існуючих державних 

підприємств - морських портів, і які підлягають включенню до меж морського порту, акваторією 

якого вони користуються, або до меж найближчого морського порту». 

 Однак, наведене протирічить положенням ст.22 Закону, за яким портові збори справляються 

саме в морських портах, а не на внутрішніх водних морських шляхах, віднесених до категорії 

судноплавних. Тим більше, за Переліком внутрішніх водних морських шляхах, віднесених до 

категорії судноплавних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.1996р. 

№640 морські порти не віднесені до таких внутрішніх водних морських шляхів. 

 Тому, означене вище положення унеможливлює справляння портових зборів, оскільки 

жоден з морських терміналів (за визначенням в ст.1 Закону можуть розташовуватись лише в 

морських портах) не розташовані на внутрішніх водних морських шляхах, віднесених до категорії 

судноплавних. 

  

12. В проекті наводиться визначення поняття «судна», що не відповідає положенням ст.15 

КТМ України, а саме вона звужується порівняно із наведеними приписами КТМ України. Тому, 

пропонуємо виключити з проекту визначення поняття «судна». 

 Також, в проекті вказано: «при виконанні відповідних вимог Правил Регістру 

судноплавства України судно може бути використане для буксирувальних робіт». Однак, на 

сьогодні технічний нагляд за суднами здійснюється й іншими класифікаційними товариствами. В 

тому числі технічний нагляд за суднами, які мають право плавання під Державним прапором 

України, здійснюють технічний нагляд класифікаційні товариства, що вказані в розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 06.03.1996р. №172-р. 

 

13. У визначенні «судно закордонного плавання» вказано про судно, яке здійснює 

перевезення від/до державного морського порту. Однак, за приписами ст.1 Закону морським портом 

є акваторія та акваторія, а не певний суб’єкт, в тому числі державної форми власності. Тому, 

пропонуємо слово «державного» замінити на «українського». Такі зміни слід також вказати й в п.2 

глави 1 розділу ІІ проекту. 

 

14. В п.6 глави 1 розділу ІІ проекту передбачено: «У випадку, якщо під час суднозаходу 

здійснюється стоянка судна біля декількох причалів, отримувач причального збору здійснює 

округлення загального часу перебування судна біля причалів, що йому належать, згідно з першим 

абзацем цього пункту». Однак, при цьому не врегульовано яким саме чином розраховується 

причальний час у разі здійснення вантажних операцій щодо судна біля декількох причалів різних 

власників.  

 

15. В п.10 глави 1 розділу ІІ проекту вказано про те. що державна належність судна 

визначається за прапором. Однак, за приписами ст.32 КТМ України за прапором (країною 

реєстрації) визначається національна належність судна, а не державна. Державна належність є 

формою власністю, в той час як національна належність є визначенням країни, що забезпечує 

відповідність судна вимогам безпеки судноплавства.  

 Так, згідно з ч.2 ст.32 КТМ України національна належність судна визначається його 

державною реєстрацією в Україні і одержанням права плавання під Державним прапором 

України. 


