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7787.73

8020.67

5975.96

2666.19

МІСЦЕВІ ТАРИФИ

РЕНІЙСЬКОЇ ФІЛІЇ ДП "АМПУ"

8954.89

Послуги плавзасобу плавучий кран "ПЛК-1" на період надання послуг, грн/година:

на стоянці у денний час без урахування ПММ

на стоянці у денний час з урахуванням ПММ

на стоянці у нічний час без урахування ПММ

на монтажних операціях:

№229/21 від 
16.12.2022

Послуги плавзасобу т/х "Сборщик-5":

Розділ 1. Послуги, що надаються портовим флотом*:

Використання бонових загороджень, грн/год./п.м.

Найменування послуг
№ наказу, 

дата 

2
5.42

 - вартість 1 години роботи на стоянці, грн/година

Постановка та зняття бонових загороджень, грн/посл./п.м.

на вантажних роботах:

  - вартість 1  години роботи на ходу, грн/година

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

внесення змін

3

7.30

№ наказу, 
дата 

№ наказу , 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

5 7

9061.68

8910.96

4191.93 - вартість 1  години роботи на ходу, грн/година

4813.08 - вартість 1 години роботи на стоянці, грн/година

Послуги плавзасобу т/х "Арктур":

на стоянці у нічний час з урахуванням ПММ

5743.03

1



1 4 6 8

6.

6.1.

4443.95

7.

7.1.

7.2.

8.

9. 3657.33

10.

5765.49

5288.21
 - прийом лляльних та фекальних вод з суден т/х "Сборщик-1" без урахуванням 
роботи насосів; грн/1 м3

№ наказу, 
дата 

№229/21 від 
16.12.2022

Прийом лляльних та фекальних вод з суден т/х "Сборщик-1":

вартість 1 години на ходу, грн/година.

вартість 1 години на стоянці без урахування ПММ, грн/година;

 - прийом лляльних та фекальних вод з суден т/х "Сборщик-1" з урахуванням 
роботи насосів; грн/1 м3

Прийом т/х "Сборщик-1" відпрацьованих паливно-мастильних матеріалів та їх 
сумішей з суден:

вартість 1 години на стоянці без урахування ПММ, грн/година;

 - при ліквідації   пожежі:

Послуги плавзасобу  т/х  "Смєлий":

Прийом лляльних вод з суден т/х "Сборщик-5", грн/м3

2

Найменування послуг

 вартість 1 години на ходу, грн/година;

Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали та їх суміші, що видані т/х "Сборщик - 
1" на автоцистерну, грн/1м3

вартість 1 години на стоянці з урахуванням роботи дизель генератора, грн/година;

2390.59

5

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

3

внесення змін

5378.50

7

2192.33

4016.64

2192.33

 - прийом відпрацьованих ПММ та їх сумішей з суден т/х "Сборщик-1", грн/година

 - прийом відпрацьованих ПММ та їх сумішей з суден т/х "Сборщик-1",
 грн/1м3

 - прийом відпрацьованих ПММ та їх сумішей з суден т/х "Сборщик-1", грн/година

на стоянці т/х "Сборщик -1", (без підходу до судна):

 - прийом відпрацьованих ПММ та їх сумішей з суден т/х "Сборщик-1", грн/1м3

3726.86

2638.33

3416.29

вартість 1 години на стоянці з урахуванням роботи дизель генератора, грн/година;
50023.68

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

при самостійному підході т/х "Сборщик-1":

2646.98

№ наказу, 
дата 

2
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11.

2471.40

2945.40

4640.56

12.

 12.1 105.63

 12.2 186.11

 12.3 402.41

 12.3 188.48
№218/21 
30.11.2022

13. 387.20

14. 256.58

15 128.29

16. 4380.18

17. 4240.58

18. 2753.89
№14/21 від 
09.02.2023

Вартість 1 години роботи на стоянці т/х "Смєлий" при відкачуванні води з 
плавзасобів, грн/година

внесення змін

Використання танкеру Т-236, в якості буферної баржі, грн/доба

Використання понтону ПРП-52 для відстою суден, що стоять лагом до іншого 
судна, ошвартованого біля понтону, або ошвартовані носом, або кормою без 
проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, грн/п.м./доба

№229/21 від 
16.12.2022

  - вартість 1  години роботи на ходу, грн/година

вартість 1 години на стоянці з урахуванням роботи дизель генератора, грн/година;

Використання понтону ПРП -52 при проведенні силами і засобами замовника 
навантажувально-розвантажувальних робіт, грн./тонна

Послуга з використання устаткування та існуючих мереж плавзасобів, грн./година

вартість 1 години на стоянці без урахування ПММ, грн/година;

Використання понтону ПРП-52 при проведенні силами і засобами замовника 
навантажувально-розвантажувальних робіт (хімічні, мінеральні добрива, які 
перевантажуються наливом), грн/тонна

№229/21 від 
16.12.2022

Використання понтону ПРП-52 для відстою суден без проведення навантажувально-
розвантажувальних робіт, грн/п.м./доба

Використання понтону ПРП-52 при проведенні силами і засобами замовника 
навантажувально-розвантажувальних робіт (скраплений газ), грн/тонна

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

*Примітка:  при нарахуванні погодинно здійснювати розрахунок вартості послуг з урахуванням округлення часу: до 30 хв. - 0,5 год, час від 30 до 60 хв. - за 1 годину.

№ наказу , 
дата 

5 7

Найменування послуг
вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Використання понтону ПРП-52 при проведенні силами і засобами замовника 
навантажувально-розвантажувальних робіт (рослинної олії та інших харчових 
продуктів які перевантажуються наливом), грн/тонна
Використання понтону ПРП-52 при проведенні силами і засобами замовника 
навантажувально-розвантажувальних робіт (нафти, нафтопродуктів, які 
перевантажуються наливом), грн/тонна

3

Використання плавпричалуСДП Т-50, в якості буферної баржі, грн/доба

Послуги плавзасобу т/х "Сборщик-1":

2

3



1 4 6 8

1.

2.

2.1.

2.2.

3.

4.

32.42

5. 1411.03

6. 1399.85

7. 1519.17

8. 1476.53

вартість 
послуги     

(без ПДВ) 

3047.41

Використання автовишки ГАЗ 52.04 ТВГ-15Н держ.№ВН7124ЕХ:

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

1099.45

внесення змін

№ наказу, 
дата 

91.69надання транспортних послуг а/м "Татра-815 бетоновоз"за 1 км пробігу 

Використання автомашини "Татра-815 бетоновоз":

Найменування послуг
№ наказу, 

дата 

Використання гідравлічного автокрану КАТО з урахуванням витрат на 
буксерування а/м "Татра-815 бетоновоз":

 надання транспортних послуг а/м КАМАЗ 5320 за 1 км пробігу при буксеруванні 

Використання автонавантажувача "Львів", грн/година

2

вартість 1маш/година роботи гідравлічного автокрану КАТО з урахуванням витрат 
на буксирування а/м "Татра-815 бетоновоз",грн/година

Використання автогідропідйомника "Айчи", грн/година

5

надання транспортних послуг а/м "Татра-815 бетоновоз" за 1 км пробігу 

використання а/м "Татра-815 бетоновоз" без урахування паливно-мастильних 
матеріалів та з урахуванням заробіної платні, грн/година

Розділ 2. Послуги, що надаються автогосподарством:

№225/21 від 
13.12.2022

102.82

667.12

використання а/м КАМАЗ 5320 без урахування паливно-мастильних матеріалів та з 
урахуванням заробіної платні, грн/година

 Використання автомашини  КАМАЗ 5320:

374.85

33.93

 використання автовишки ГАЗ 52.04 ТВГ-15Н держ.№ВН7124ЕХ  без урахування 
паливно-мастильних матеріалів та з урахуванням заробіної платні, грн/година

7

надання транспортних послуг автовишкою ГАЗ 52.04 ТВГ-15Н держ.№ВН7124ЕХ 
за 1 км  пробігу, грн/км
Використання трактора ЮМЗ-6, грн/година

3

Використання екскаватора "КОМАЦУ", грн/година

37.32

 надання транспортних послуг а/м КАМАЗ 5320  за 1 км пробігу 

4



1 3 4 6 8

9. 590.61

10.

348.10

46.17

11. 663.73

12.

319.78

29.90

13. 37.00

14. 104.86

15. 1435.64

16. 1418.37

Використання автонавантажувача вилкового "Toyota", грн/год.

Використання екскаватора навантажувача В877, грн/год

Найменування послуг
№ наказу, 

дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Стоянка легкового автотранспорту на території автогосподарства, грн/доба/машина

2

 Надання послуг з чищення доріг та території:

Надання транспортних послуг а/м ЗІЛ-5301АО за 1 км пробігу (ПММ), грн./км

надання транспортних послуг а/м ЗІЛ-431412 за 1 км пробігу 

Використання автомобілю ЗІЛ-5301АО

Бункерування суден водою з берега автомашиною; 
грн/тонна

Використання електрокомпресора, 
грн/година 

Проведення предрейсового огляду автотранспортного засобу,
 грн/послуга

7

використання а/м ЗІЛ-431412 без урахування паливно-мастильних матеріалів та з 
урахуванням заробіної платні,
грн/година

внесення змін

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу , 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Використання а/м ЗІЛ-5301АО без урахування паливно-мастильних матеріалів та з 
урахуванням заробіної платні, грн./година

№225/21 від 
13.12.2022

5

№ наказу , 
дата 

5



1 3 4 6 8

17.

471.59

102.94

18

371.14

71.01

19

369.25

169.63

20

387.02

191.05

21

473.30

178.33

22

455.20

85.75

Найменування послуг
вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

7

№225/21 від 
13.12.2022

Надання транспортних послуг  а/м "Вольво-940"   за 1 км пробігу

Використання автомобілю "Форд Рейнджер"

Використання автомобілю "Ниссан-Урван"

№ наказу , 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу , 
дата 

Використання автомобілю "Форд Рейнджер" без урахування паливо-мастильних 
матеріалів з урахуванням заробітної плати, грн/година
Надання транспортних послуг  а/м "Форд Рейнджер"   за 1 км пробігу

Використання автомобілю "Хюндай Н-1"

Використання автомобілю "Хюндай Н-1" без урахування паливо-мастильних 
матеріалів з урахуванням заробітної плати, грн/година

Надання транспортних послуг  а/м "Хюндай Н-1"  за 1 км пробігу

Використання автомобілю "Міцубісі Спейс Стар" без урахування паливо-
мастильних матеріалів з урахуванням заробітної плати, грн/година

Використання автомобілю "Міцубісі Спейс Стар"

Використання автомобілю "Вольво-940" без урахування паливо-мастильних 
матеріалів з урахуванням заробітної плати, грн/година

Використання автомобілю "Ниссан-Урван" без урахування паливо-мастильних 
матеріалів з урахуванням заробітної плати, грн/година

Надання транспортних послуг  а/м "Ниссан-Урван"   за 1 км пробігу

Використання автомобілю "Вольво-940"

2 5

внесення змін

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Надання транспортних послуг  а/м "Міцубісі Спейс Стар"   за 1 км пробігу

Використання автомобілю "Міцубісі Спейс Гір" без урахування паливо-мастильних 
матеріалів з урахуванням заробітної плати, грн/година

Використання автомобілю "Міцубісі Спейс Гір"

Надання транспортних послуг  а/м "Міцубісі Спейс Гір"  за 1 км пробігу

6



1 3 4 6 8

1. 1639.15

2. 1639.15

3. 1639.15

4. 751.61

5.

8220.38

1678.83

3727.04

5.1. 63.06

6. 1639.15

7. 5117.33

8. 35.71

Вартість роботи пожежного автомобіля за 1 км пробігу, 
грн/година : 

Складання планів евакуації, розробка та узгодження планів та карток 
пожежогасіння,
 грн/послуга

Детальне обстеження будівель, територій, приміщень, складів, причалів; 
грн/послуга

Забезпечення портових операторів засобами колективного захисту (укриття в 
захисних спорудах цивільного захисту)
 грн/1 працівник/місяць

№ наказу, 
дата 

Найменування послуг

2

Чергування пожежного фахівця при проведенні вогневих та інших 
пожежонебезпечних робіт;
 грн/година

 - чергування пожежного автомобіля; 

Видача свідоцтва пожежної охорони  на право виходу суден в море капітанам 
суден, працюючих під Державним прапором України;  грн/послуга  

5

Вартість роботи пожежного автомобіля, грн/година : 

Узгодження проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт на судні; 
грн./послуга

№232/21 від 
21.12.22

Узгодження проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт на берегових 
об'єктах,  грн/послуга

 - відкачування води,тощо 

№ наказу, 
дата 

7

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

внесення змін

Розділ 3. Послуги, що надаються службою мобілізаційної роботи, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки:

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

  - пожежогасіння;

7



1 3 4 6 8

1. 2.108

2. 21.9892

3. 149.43

4. 69.69

5. 800.80

6. 1104.44

7. 627.12

8. 2520.39

9. 1788.22

Відшкодування витрат на видобуток води,
грн/1м3

Найменування послуг

Пломбування вузла обліку  електроенергії,
грн/посл.

внесення змін

7

Розділ 4. Послуги, що надаються енергогосподарством:

 Підключення (та відключення) до берегової мережі електропостачання,
грн/послуга

вартість 
послуги     

(без ПДВ)
№ наказу, 

дата 

 Відшкодування витрат на утримання мереж електропостачання; 
грн/1кВт

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

№ наказу, 
дата 

2 5

№233/21 від 
21.12.2022 

 Встановлення та заміна приладів обліку від мереж електропостачання,
грн/послуга

Відшкодування витрат на утримання мереж водовідведення;
грн/1м3

 Відшкодування витрат на утримання мереж водопостачання;  
грн/1м3 

Видача технічних умов на електропостачання,
грн/послуга

Підключення обладнання сторонніх організацій до мережі електропостачання,
грн/послуга

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

8



1 3 4 6 8

10. 1243.02

11. 4425.12

12. 4495.11

13. 885.34

14. 1286.81

15. 721.44

16. 177.99

 Пломбування вузла обліку водопостачання,
грн/послуга

Підключення обладнання сторонніх організацій до мережі водопостачання та 
водовідведення,
грн/послуга

внесення змін

5

Узгодження земляних робіт зі службами енергогосподарства (електропостачання, 
водопостачання та водовідведення, газопостачання),
грн./послуга

Використання прожекторної щогли (інв.№2240) для розташування обладнання, 
грн./міс

№233/21 від 
21.12.2022

Видача технічних умов на газопостачання,
грн./послуга

2

Встановлення та заміна приладів обліку від мереж водопостачання, 
грн/послуга

Видача технічних умов на водопостачання та водовідведення,  
грн./послуга

№ наказу, 
дата 

Найменування послуг
вартість 
послуги     

(без ПДВ)

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

7

№ наказу, 
дата 

9



1 3 4 6 8

1.

819.94
119.37
64.94

2.
2.1.

1996.05

199.14
100.00

2.2.

2596.94
299.29

149.68

2.3.
2596.94
299.29
149.65

2.4. 69.78

1996.05

199.14

100.00

3. 69.78

4. 72.00
5.

2596.39

348.77
140.14

6.
397.24

69.80

тимчасова (на 1 рік),грн/рік
тимчасова на період до 1 місяця, грн/міс

Користування автошляхами на 1 одиницю транспорту (вантажний та спецтехніка)

тимчасова на період до 1 місяця, грн/міс

тимчасова (на 1 рік),грн/рік

Користування автошляхами на 1 одиницю транспорту (легковий)

 -  разова/дублікат.

5 7

внесення змін

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

1. Оформлення пішохідних перепусток, грн/перепустка:

№ наказу , 
дата 

Найменування послуг

 - тимчасова (до року);

№ наказу, 
дата 

разова, грн/заїзд

Причіп до легкового автотранспорту, грн/перепустка:

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Розділ 5. Послуги, що надаються службою морської безпеки:
вартість послуги     

(без ПДВ) № наказу , 
дата 

 Вантажний автотранспорт, грн/перепустка :

 - тимчасова на період до  1 місяця;

 -  разова/дублікат.

 - тимчасова (до року);

Оформлення автомобільних перепусток, грн/перепустка:

2

 -  разова/дублікат.

 -  разова/дублікат.

Причіп до вантажного автотранспорту, грн/перепустка:

 - тимчасова (до року);

 Легковий автотранспорт, грн : 

 - тимчасова на період до  1 місяця;

 - тимчасова (до року);

 - тимчасова на період до 1 місяця;

 -  тимчасова на період до1 місяця;

Матеріальна перепустка на ввіз (внесення) ТМЦ, грн/перепустка

Перепуска на судно, грн/перепустка

№234/21 від 
22.12.2022

 - тимчасова (до року);

 - тимчасова на період до  1 місяця;

 -  разова/дублікат.

10



11.97

1 3 4 6 8

1. 22.81

2. 14.96

3.
3.52

4. 107.80

5. 207.39

6. 0.14

7. 21.83

8. 2.31

9. 11.42

№242/21 від 
28.12.2022

Доступ до причалу для відстою суден групи В (за винятком буксирів), що стоять 
лагом до іншого судна, ошвартованого біля причалу або ошвартовані біля причалу 
носом або кормою;  грн/доба-п.м.

разова, грн/заїзд

7

№ наказу, 
дата 

внесення змін

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Розділ 6. Використання  інфраструктури:

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Найменування послуг

5
Доступ до причалу для відстою суден групи В ( за винятком буксирів), що стоять 
біля причалу без вантажних/пасажирських операцій;  
 грн/доба-п.м.

№ наказу, 
дата 

Використання залізничних колій*, грн/тонна

Використання покриття причалів при проведенні бункерування суден водою 
автотранспортом сторонніх організацій, грн/тонна

Використання затону,грн/доба/кв.м

Використання портової інфраструктури, а саме складських майданчиків 
грн/доба/кв.метр

Використання покриття причалів, при проведенні силами та засобами замовника 
допоміжних робіт (без здійснення вантажних операцій), грн/доба/кв.м

2

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

Використання покриття причалів при проведенні бункерування суден та інших 
видів транспорту паливом автотранспортом сторонніх організацій**,  грн/тонна

Використання залізничної колії №6  без урахування витрат на поточний ремонт, 
грн/тонна

** Примітка:  витрати роботи пожежного автомобілю при бункеруванні суден паливом за фактично відпрацьований час.

* Примітка:  при використанні залізничних колій для знаходження вагонів з вантажами з метою накопичення суднової партії, застосовувати тарифну ставку за 1 тонну вантажу за кожну 
наступну добу після першої доби знаходження вагонів на під'їзних коліях філії.
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1 3 4 6 8

1. 0.12
№ 226/21 від 
13.12.22

1 3 4 6 8

1. 0.0339

2. 2.28

3. 85.11

 3. 475.17

1 3 4 6 8

Технічний нагляд кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ), грн/людино-година

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Інформаційні послуги агентським компаніям,
грн/м3

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Надання місця в каналі кабельної каналізації електрозв'язку( для прокладання 

(експлуатації)одного кабеля із зовнішнім діаметром до 12мм, одноразово) ;  грн/метр

2

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

№ наказу , 
дата 

5 7

№ наказу, 
дата 

Використання кабельної каналізації електрозв'язку, грн/метр/міс. 

Найменування послуг

2

Розділ 8. Послуги, що надаються відділом електрозв'язку:

№ наказу, 
дата 

2

№ наказу, 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

внесення змін

5

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

7

5 7

внесення змін

Розділ 7. Послуги, що надаються оперативно-диспетчерською службою:

Найменування послуг
№ наказу, 

дата 

№ наказу, 
дата 

Розділ 9. Послуги, що надаються господарським відділом:

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№240/21 від 
27.12.2022

Надання телекомунікаційних послуг (послуг Інтернет) у розрахунку на 1 
користувача, грн/місяць

внесення змін

вартість 
послуги     

(без ПДВ)
Найменування послуг

№ наказу, 
дата 

№ наказу, 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

вартість 
послуги     

(без ПДВ)
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1. 6883.72
№245/21 від 
30.12.2022

1 3 4 6 8

1.

495.04

434.82

589.55

434.10

2. 436.96

3.

267.45

231.29
230.94
267.11
245.45

4.

303.08
302.91
210.51

5.

325.89
323.17
277.00
314.33

№ наказу , 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№ наказу, 
дата 

Верстат токарно-гвинторізний інв.№ 221, грн/година

внесення змін

1 чол.-година роботи робітника дільниці будівельного ремонту ремонтного цеху:

Найменування послуг

5 7

Слюсар – ремонтник, 5 розр. грн/люд.-година

2

Використання випрямляча зварювального, грн/година

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Використання верстату токарно-гвинторізного інв..№ 2665, грн/година

Верстат токарно-гвинторізний інв..№ 2666, грн/година

Тесляр, грн/люд.-година

Прийняття всіх видів твердих забруднень  із суден для яких не встановлені ставки 
санітарного збору,
грн/м3

Використання верстатів токарно-гвинторізних ремонтоного цеху:

Верстат токарно-гвинторізний інв.№2770, грн/година

Муляр, грн/люд.-година

Електрогазозварник, грн/люд.-година

Розділ 10. Послуги, що надаються  ремонтним цехом 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

1 чол.-година роботи робітника механічної дільниці ремонтного цеху:

Верстат фрезерний 6М83, грн/година 
Верстат фрезерний 6Р12, грн/година

№230/21 від 
16.12.2022

Використання верстатів ремонтного цеху:

Верстат вертикально-свердлильний  2С132А, грн/година
Верстат довбальний 7А420, грн/година

Токар, грн/люд.-година

Фрезерувальник, грн/люд.-година

№ наказу, 
дата 

Маляр, грн/люд.-година

Слюсар – ремонтник 6 розр., грн/люд.-година
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1 3 4 6 8

1. 284.76

2. 34.65

3. 14.95

Вик. ВЕПтаТ, Патласова І. В., тел.:04840 4 40 77

Вартість 1м3 відходів дров (дерев'яних шпал), грн/м3

2 5

Найменування послуг

Вартість 1 м2 листа азбестоцементного хвилястого б/у, грн/м2

№ наказу, 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

№1/21 
від11.01.23

№ наказу, 
дата 

внесення змін

7

№ наказу , 
дата 

вартість 
послуги     

(без ПДВ)

Розділ 11. Послуги, що надаються відділом матеріально-технічного постачання 

Вартість 1 м2 відходів скла б/у, грн/м2

вартість 
послуги     

(без ПДВ)
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