                 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         09.01.2003  N 10

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      21 січня 2003 р.
                                      за N 46/7367


            Про внесення змін і доповнень до Зборів і
              плат за послуги, що надаються суднам у
                     морських портах України


     Відповідно до  постанови  Кабінету     Міністрів  України від
25 грудня  1996  р.  N  1548  (  1548-96-п  )  "Про   встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" Н А К А З У Ю:

     1. Унести зміни і  доповнення до Зборів і плат за послуги, що
надаються  суднам у морських портах України,  затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 15.12.2000 N 711 ( z0005-01  )
та  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 р.
за N 5/5196 (додаються).

     2. Начальнику   Департаменту    економічного    аналізу    та
стратегічного  планування  (Бурдей  В.В.)  у встановленому порядку
зареєструвати  ці  зміни  і  доповнення  у  Міністерстві   юстиції
України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря України Л.Ф. Дунаєва.

 Міністр                                                   Г.Кірпа

 ПОГОДЖЕНО:
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції                           В.Хорошковський


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      транспорту України
                                      09.01.2003  N 10

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      21 січня 2003 р.
                                      за N 46/7367


                        ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
         до Зборів і плат за послуги, що надаються суднам
                    у морських портах України


     1. Назву  Зборів  і  плат  (  z0005-01 ) після слова "суднам"
доповнити словами "закордонного плавання".

     2. Пункт  1  після  слів   "із   суден"   доповнити   словами
"закордонного плавання".

     3. Абзац  дев'ятий пункту 1 викласти у такій редакції:
     "інші судна       (судноремонтного        заводу,
     аварійно-рятувальні, підводно-технічні, технічні,
     госпітальні,   гідрографічні,   судна   місцевого
     портового флоту, криголами, які належать порту та
     орендовані ним,  спортивні судна,  приватні яхти,
     парусні   судна,   судна,  які  проходять  ходові
     випробування,  риболовецькі судна,  що заходять у
     порти без виконання вантажних операцій)".

     4. Пункт  2 після слів "канал Прорва" доповнити словами "якщо
при цьому не обумовлено інше".

     5. В  абзаці  шостому  пункту  3  слова  "морській  державній
адміністрації  Дніпро-Бузького порту" замінити словами "державному
підприємству  "Морська  державна   адміністрація   Дніпро-Бузького
морського порту".

     6. Абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:
     "Для круїзних пасажирських суден закордонного плавання  групи
Б  (за  винятком тих,  що виконують вантажопасажирські  рейси) від
усіх ставок зборів і плати застосовуються знижки у таких розмірах:
     у порту Ялта - 20 відсотків;
     у порту Одеса - 10 відсотків".

     7. Підпункт "б" табл 1. виключити.

     8. У пункті 19 цифри та слова "0,00009 долара США - для суден
у  каботажному  плаванні"  та  "0,002  долара  США  -  для суден у
каботажному плаванні" виключити.

     9. У пункті 20 цифри та слова "0,0014 долара США  /куб. м   -
для  суден у каботажному плаванні" та "0,0011 долара США/куб. м  -
для суден у каботажному плаванні" виключити.

     10. У графі "Розмір плати та умови стягнення" табл. 2   цифри
та слова  "3,6 долара США,  враховуючи неповну годину за повну,  -
для суден у каботажному плаванні" та "9,0  доларів  США  за  першу
добу,  18,0  доларів  США  за  кожну  наступну  добу - для суден у
каботажному плаванні" виключити.

     11. Графу "Для  суден  у  каботажному  плаванні"  у  таблицях
3, 4, 5, 6, 11 виключити.

     12. Таблицю 3 доповнити рядком такого змісту:
     "Севастополь       0,011*".

     13. У пункті 29 цифри та слова "0,00006 долара США/куб.м-милю
- для суден у каботажному плаванні" виключити.

     14. Підпункт "б" у таблицях 7, 8, 9, 10, 12, 13 виключити.

     15. У  пункті  59  цифри та слова "1,3 долара США за добу (із
суден у каботажному плаванні)" виключити.

 Заступник керівника Департаменту
 економічного аналізу та
 стратегічного планування                                 А.Демчук

