
Вільні ціни (тарифи) на послуги комплексу з 

обслуговування портових операцій служби портових операцій МФ ДП 

«АМПУ» (адміністрації Миколаївського МП) на 2022 рік: 

 

№ 

з/п 

ЗМІСТ Одиниця 

виміру 

Вільна ціна 

(тариф) за 

одну 

послугу, без 

ПДВ 

1 

Послуга судна МНМС-101 при 

забезпеченні природоохоронних заходів, за 

1 год.* 
грн. за годину 2700,00 

2 Послуга л/к "Сакен", за 1 год.* грн. за годину 4100,00 

3 Послуга судна "ПС-355", за 1 год.* грн. за годину 6200,00 

4 Послуга судна "ПС-361", за 1 год.* грн. за годину 6200,00 

5 Послуга в/б "Туман", за 1 год.* грн. за годину 2900,00 

6 Послуга срк "Буран", за 1 год.* грн. за годину 3200,00 

7 

Послуга по бункеруванню 1м3 води в/л 

"Нарзан" біля причалу №0 з використанням 

берегової електроенергії 
грн. за 1 м³ 150,00 

8 
Послуга по бункеруванню 1м3 води в/л 

"Нарзан" на рейді** грн. за 1 м³ 
190,00 

 

9 Послуга водолазної групи* грн. за  

годину 
3700,00 

10 
Послуга водолазної групи з урахуванням 

відрядження, за 1 робочий день 
грн. за  1  

робочий день 
26100,00 

11 

Послуга з безпечної стоянки на причалі № 0 

плавзасобів або інших засобів, за 1 м2 на 

добу*** 

грн. за 1 м² на 

добу 
21,30 



12 
Послуга з технологічного забезпечення 1-

єю секцією понтонів за місяць 

грн. за 1 

секцію на 

місяць 

240,00 

13 
Послуга з встановлення або зняття бонових 

загороджень, за 1 п.м.**** грн. за 1 п.м. 7,00 

14 
Послуга із забезпечення боновими 

загородженнями, за 1 п.м. на добу*** 
грн. за 1 п.м. 

на добу 
2,80 

15 

Послуга з ліквідації наслідків розливу 

забруднюючих речовин з використанням 

сорбенту, за 1 кг. 
грн. за кг. 400,00 

16 
Послуга природоохоронного обладнання, за 

1 год.* грн. за годину 1900,00 

 

* При нарахуванні плати, яка установлена погодинно, час округлюється до 0,5 

години. При цьому час менше 

ніж 30 хвилин приймається за 0,5 години, а час більше ніж 30 хвилин — за 1 

годину. 

** Робота буксиру, який використовується з метою транспортування водолія 

"Нарзан" до бункеруємого об'єкту 

та його повернення на штатне місце сплачується окремо на підставі 

приймально-здавального акту за фактично 

витрачений час. 

*** При нарахуванні плати, яка встановлена за добу, не повну календарну добу 

вважати за повну добу. 

****Вартість плавзасобу для встановлення та зняття бонових загороджень на 

акваторію/з акваторії 

сплачується окремо. 


