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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства розвитку громад, територій 

та інфраструктури України «Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури 
України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 
Міністерства інфраструктури України» (далі – проєкт наказу) розроблено з 
метою забезпечення підвищення ефективності використання потенціалу 
національної системи морських портів, збереження економічної стабільності 
країни, ефективного використання об’єктів портової інфраструктури та 
формування джерела фінансування для утримання портової інфраструктури у 
належному технічному стані.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про морські порти 
України» функціонування та розвиток морських портів здійснюються за 
принципами, зокрема, об’єднання інтересів та діяльності держави в особі служби 
капітана морського порту, адміністрації морських портів України, інших 
державних підприємств, що забезпечують функціонування морського порту, та 
суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту; 
забезпечення конкуренції серед суб’єктів господарювання, що виробляють 
однакову продукцію (товари, роботи, послуги) у морському порту; забезпечення 
безпеки мореплавства та господарської діяльності, що провадиться у морському 
порту; рівності прав усіх суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 
морському порту, недопущення дискримінації у доступі до об’єктів портової 
інфраструктури загального користування.

Згідно з частиною другою статті 7 цього Закону розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548 затверджено Стратегію розвитку 
морських портів України на період до 2038 року, у якій зазначено, що від 
ефективності функціонування морських портів залежить конкуренто-
спроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку. 

Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, що 
задовольняє потреби національної економіки у транспортному забезпеченні, 
сприяє розвитку міжнародної торгівлі та реалізує зобов’язання України як 
морської держави. Водний транспорт, що обслуговується у морських портах 
України, є дешевшим та більш екологічним порівняно з іншими видами 
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транспорту, що робить його конкурентним на ринку транспортних послуг під час 
здійснення внутрішньої та міжнародної торгівлі. Морські порти України є 
складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави з 
огляду на їх розташування на шляхах міжнародних транспортних коридорів.

Від ефективності функціонування морських портів України, рівня їх 
технологічного та технічного оснащення, відповідності системи управління та 
розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкуренто-
спроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку.

Таким чином, портова галузь має одну з головних ролей у зростанні 
української економіки. 

Саме за рахунок портових зборів здійснюється утримання, ремонт, 
модернізація, реконструкція і будівництво об’єктів портової інфраструктури, що 
є одним з головних чинників для підвищення конкурентоспроможності морських 
портів та ефективності діяльності в морських портах.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ціни та ціноутворення» 
державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами 
виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого 
самоврядування відповідно до їх повноважень, зокрема, шляхом установлення 
обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання розміру доплат, 
знижок (знижувальних коефіцієнтів).Водночас, згідно зі статтею 4 цього Закону 
державна цінова політика є складовою частиною державної економічної та 
соціальної політики і спрямована, зокрема, на забезпечення розвитку 
національної економіки та підприємницької діяльності.

Відповідно статей 21 і 22 Закону України «Про морські порти України» 
Міністерством інфраструктури України було прийнято ряд нормативно правових 
актів, які встановлюють розміри ставок потових зборів і тарифів на 
спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб’єктами природних 
монополій:

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;

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

наказ Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 р. № 965 
«Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського 
проведення суден», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 
2013 р. за № 2138/24670;

наказ Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 р. № 966 
«Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден», 
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зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 р. за 
№ 2139/24671;

наказ Міністерства інфраструктури України від 18 грудня 2015 р. № 541 
«Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового 
оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації 
морських портів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
22 грудня 2015 р. за № 1608/28053.

Зазначеними нормативно-правовими актами встановлено ряд знижок до 
портових зборів та інших платежів для суден, що заходять у морські порти 
України для виконання операцій із переробки транзитних вантажів.

Впровадження таких знижок мало на меті сприяти запобіганню втраті 
існуючих транзитних вантажопотоків та залученню додаткових транзитних 
вантажопотоків. Однак, не зважаючи на пільгові умови, передбачені для 
транзитних вантажів, за останні роки спостерігається суттєве зменшення обсягів 
транзитного вантажообігу через морські порти України, зокрема, з 2015 року 
(15,9 млн тонн) до 2021 року (8,7 млн тонн) кількість транзитних вантажів, 
перероблених через морські порти, знижено на 45,3%. Частка транзитних 
вантажів в загальному вантажообігу морських портів за 2021 рік склала 5,7%.

Таким чином, зазначені знижки та понижувальні коефіцієнти не сприяють 
забезпеченню залучення додаткових транзитних вантажопотоків, а 
спостерігається лише втрата коштів від портових зборів та спеціалізованих 
послуг.

Також, враховуючи, що основним напрямком транспортування транзитних 
вантажів є країна-агресор, виникла необхідність скасування знижок, 
понижувальних коефіцієнтів та інших пільгових умов нарахування  коштів від 
портових зборів та спеціалізованих послуг.

Тому, з метою скасування зазначених знижок і понижувальних коефіцієнтів 
було розроблено проєкт наказу.

Прийняття проєкту наказу дозволить забезпечити формування джерела 
фінансування утримання портової інфраструктури у належному технічному 
стані та її розвитку, та як наслідок ефективне використання потенціалу 
національної системи морських портів та об’єктів портової інфраструктури та 
збереження економічної стабільності країни.

3. Основні положення проекту акта

Проєктом наказу пропонується внести зміни до ряду нормативно правових 
актів Міністерства інфраструктури України, які встановлюють розміри ставок 
потових зборів і тарифів на спеціалізовані послуги, що надаються у морському 
порту суб’єктами природних монополій, в частині скасування знижок до 
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портових зборів та інших платежів для суден, що заходять у морські порти 
України для виконання операцій із переробки транзитних вантажів:

Порядку справляння та розміри ставок портових зборів, затвердженого 
наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 р. № 316, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 р. за 
№ 930/23462;

наказу Міністерства інфраструктури України від 27 грудня 2017 р. № 474 
«Про зниження ставок портових зборів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12 січня 2018 р. за № 46/31498;

наказу Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 р. № 965 
«Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського 
проведення суден», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 
2013 р. за № 2138/24670;

наказу Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 р. № 966 
«Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 р. за 
№ 2139/24671;

наказу Міністерства інфраструктури України від 18 грудня 2015 р. № 541 
«Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового 
оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації 
морських портів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 
грудня 2015 р. за № 1608/28053.

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти: 
Закон України «Про морські порти України»;
Закон України «Про ціни і ціноутворення»;
постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребуватиме фінансування з державного чи 
місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
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регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової 
та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

Проєкт наказу не містить положень, що стосуються зобов’язань України у 
сфері європейської інтеграції, стосуються прав та свобод, гарантованих 
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики 
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією, створюють підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів

Реалізація наказу підвищить ефективність використання потенціалу 
національної системи морських портів, сприятиме збереженню економічної 
стабільності країни, ефективному використанню об’єктів портової 
інфраструктури та формуванню джерела фінансування для утримання портової 
інфраструктури в належному технічному стані.

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

«___» _______________ 2023 р.


