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Нормативні основи експлуатації водного транспорту: логістичний аспект

ВСТУП

З найдавніших часів аварії та загибель суден супрово-
джували мореплавання: гинули судна і люди, псувався і про-
падав вантаж, не виконувалися зобов’язання щодо термі-
нів доставки вантажів і пасажирів. І завжди правові питання
були і залишаються актуальними й важливими для взаємно-
го розрахунку після аварії чи загибелі судна, порушення умов
договору перевезення і т. п. Належність територіальних вод,
портів, каналів між морями й океанами, шельфу різним краї-
нам, а суден і вантажів юридичним (фірмам та компаніям)
і фізичним (приватним) особам вимагає взаємного грошово-
го розрахунку за послуги та право користування природними
ресурсами шельфу і морів. Юридичні (правові) норми в силу
своїх специфічних особливостей визначають конструктивні
схеми й елементний склад технічних засобів океанотехніки,
а в ряді випадків обмежують їхній вибір, розміри і параметри.

Тому вивчення правових питань будівництва й експлуа-
тації океанотехніки необхідне для проектування як традицій-
них сучасних, так і перспективних технічних засобів освоєн-
ня океану.

Посібник складений за матеріалами закордонних і вітчиз-
няних літературних джерел та узагальнює досвід експлуата-
ції суден та об’єктів океанотехніки, а також нормування
водного транспорту та океанотехніки, зокрема аспектів транс-
портної логістики. Наведені основні нормативні терміни,
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в значення і поняття, що використовуються при розв’язанні
задач транспортної логістики, у тому числі вимоги класифі-
каційних товариств, міжнародних морських організацій,
міжнародних конвенцій.

Посібник призначений для використання в курсах на-
вчальних дисциплін "Морська логістика", "Оптимізаційні
моделі транспортної логістики", "Комерційна робота на вод-
ному транспорті", "Кластерні моделі водного транспорту",
"Системи технологій на морському транспорті", "Логістичний
менеджмент", "Правові питання будівництва й експлуатації
океанотехніки", "Океанотехніка", "Проектування підводних
рятувальних систем", "Спеціальні пристрої і системи океано-
техніки", "Проектування і конструювання підводних апаратів",
а також при підготовці курсових і дипломних робіт зі спе-
ціальностей "Менеджмент" та "Кораблі й океанотехніка", при
навчанні студентів іноземних держав.

У посібнику використано матеріал навчального посібни-
ка [6], який було доповнено текстами Законів України "Морсь-
ка доктрина України" та "Про морські порти України" з метою
надати магістрам зі спеціальності 8.03060107 "Логістика"
інформацію з питань експлуатації суден і технічних засобів
освоєння океану з урахуванням нормативних документів, що
визначають діяльність менеджерів з логістики у галузі водно-
го транспорту.

Посібник може бути використаний як навчально-практич-
ний і довідковий студентами, магістрами й аспірантами фа-
культету морської інфраструктури та Кораблебудівного інсти-
туту, працівниками логістичних фірм та логістичних під-
розділів підприємств, проектних організацій, суднобудівних
підприємств.

Автори вважають своїм обов’язком висловити подяку
рецензентам: доктору екон. наук, проф. І.О. Іртищевій та док-
тору техн. наук, проф. В.О. Нєкрасову.
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 1.  МОРСЬКІ  ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1.1. Умови перевезень у лінійному судноплавстві

Лінійне судноплавство передбачає регулярний рух суден
за розкладом, оголошеним заздалегідь. Вантажі різних
відправників перевозяться спільно і за єдиними стабільними
тарифами. Послугами лінійного перевезення може скориста-
тися будь-який відправник вантажу в міру необхідності і не
будучи змушеним фрахтувати судно цілком.

Розрізняють три основні типи ліній:
однобічні лінії, що належать одній державі;
спільні лінії, що належать судноплавним компаніям країн-

партнерів по зовнішній торгівлі. Як правило, передбачається
рівна участь партнерів у перевезеннях за числом і тоннажем
суден, кількістю вантажу і/чи сумою фрахту;

конференціальні лінії – міжнародне об’єднання лінійних
компаній. Члени конференції зобов’язуються застосовувати
загальний тариф та однакові ставки комісійної винагороди
експедиторам. Учасники конференції підписують пул-угоду,
згідно з якою визначається квота в загальному обсязі переве-
зень – за числом рейсів, кількістю вантажу чи за сумою фрах-
ту. Вантажні роботи організовуються й оплачуються пере-
візником, виконуються на причалах лінії. Одержувач вантажу
зобов’язаний приймати вантаж так швидко, як судно може
його видати, і поза робочим часом теж. Залучення вантажів
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здійснюють агенти лінії в портах заходу. Агент приймає ван-
тажі на зберігання до підходу судна, організовує й оплачує
вантажні роботи, оформляє документи. Йому виплачуються
комісійні: за залучення вантажу – 2,5 % від фрахту, за організа-
цію обробки судна – до 3 %.

Агент – юридична чи фізична особа, що здійснює опе-
рації згідно з дорученням іншої особи (принципала) за її раху-
нок і від її імені, не будучи при цьому її службовцем. Право
на одержання платежів агентом повинне прямо вказуватися
в агентській угоді.

Судна, що на відміну від лінійних виконують нерегулярні
перевезення без оголошення розкладу, одержали назву трам-
пових суден.

1.2. Значення фрахтових ставок

Тарифи (фрахтові ставки) конференціальних ліній перед-
бачають 30–100 різних ставок у залежності від вантажу, його
транспортних характеристик, виду упакування та вартості.
Для кубатурних вантажів тарифні ставки встановлені за оди-
ницю об’єму.

Базисні ставки тарифів установлені за перевезення фрах-
тової одиниці вантажу кожного класу між портами, зазначе-
ними в розкладі. У тарифному довіднику проти кожного ван-
тажу зазначений його клас, що позначається буквою чи циф-
рою; визначені умови застосування тарифів: валюта, база для
нарахування ставки (40 куб. футів, 1 м3, 1000 кг, одне місце
тощо), правила оплати фрахту, порядок зміни фрахту при де-
вальвації чи ревальвації валюти тарифу, тимчасові надбавки
чи зниження тарифів при зміні цін на пальне, надбавки за
скупчення суден у порту і т. п.

Рівень фрахтових ставок у трампових суден нижчий, ніж
у лінійних (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1. Орієнтовні значення фрахтових ставок для
різних суден на одній з ліній

Тип судна Дедвейт, т Вартість судна, 
млн дол. 

Фрахтова ставка  
в тайм-чартері,  

дол. за одну  
одиницю-місце 

Навалочне 110000 20...25 А – 3,75, Б – 1,20  
(за 1 т дедвейту) 

Контейнеровоз 

36000  
(2300×20-футо-

вий кон- 
тейнер) 

50...70 
А – 400  

(за 1×20-футовий 
контейнер) 

Паром (Ро-Ро) 

6000 
(110×12-мет-

ровий  
трейлер) 

10...14 
А – 2040, Б – 3000  
(за 1×12-метровий 

трейлер) 

Суховантажне 15000 7...10 А – 10,2, Б – 8,0  
(за 1 т дедвейту) 

Каботажне 3000 2...3 А – 21,0, Б – 17,0  
(за 1 т дедвейту) 

 
Примітка. А, Б – клас вантажу.

1.3. Розрахунок місткості вантажних приміщень

З давніх часів при стягуванні податків і портових зборів,
підрахунку витрат на будівництво чи вартості фрахту визна-
чали розміри судна.

У XVIII ст. система визначення розмірів судна була така:
передбачалося, що співвідношення довжини, ширини і висо-
ти борту, а також форма корпусу між вантажною ватерлі-
нією і ватерлінією ненавантаженого судна для всіх суден при-
близно однакові. Дедвейт, чи вантажопідйомність, до 1836 р.
включно розраховували в масових одиницях – тоннах, ви-
значаючи так званий будівельний тоннаж.
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У мірильному свідоцтві судна вказувався дедвейт у тон-
нах як добуток довжини, ширини та визначеної частини ши-
рини, що заміняла різницю осадки навантаженого і порож-
нього судна, діленої на визначений коефіцієнт.

Митний чиновник при необхідності приблизно обчис-
лював довжину за формулою, що містила довжину між пер-
пендикулярами, зменшену на деяку величину. Недоліком опи-
саного способу було те, що в межах габаритів, одержаних при
вимірах, судно могло мати або повні, або гострі форми. При
цьому вантажопідйомність в обох випадках була однаковою.
Цим недоліком визначення об’єму суден користалися деякі
судновласники, бажаючи знизити податки і портові збори,
тому що реальна осадка судна могла бути значно більше від
середнього, на яке була розрахована формула для визначення
вантажопідйомності судна.

Щоб одержати додаткові об’єми для вантажу, судновлас-
ники вимагали від проектувальників збільшувати осадку суд-
на на шкоду мореплавним якостям. Тоді ще не існувало пра-
вил регулювання максимальної осадки навантаженого судна
для забезпечення безпечної висоти надводного борту. Її бра-
ли приблизно рівною 1/8 ширини судна. Безпечне заванта-
ження визначав судновласник, який у багатьох випадках
з метою одержання прибутку надмірно навантажував судно.
За даними Регістру Ллойда, в 1840 р. щодня гинуло в серед-
ньому півтора таких судна.

Згідно з цими правилами обмірювання, за добре спроек-
товане судно з гострими обводами і невеликою осадкою до-
водилося платити більший податок з тоннажу, ніж за погано
спроектоване.

Незважаючи на очевидну диспропорцію в оподаткову-
ванні, податок з тоннажу не зміг зупинити прогресивне ви-



9

Нормативні основи експлуатації водного транспорту: логістичний аспект

користання пароплавів, що мали гострі обводи, високу швид-
кість ходу і приносили великі прибутки.

Податок з тоннажу й інші збори при вході в порт хиткого
ненадійного судна, що мало додаткові, неоподатковані ван-
тажні приміщення, були не набагато менші, ніж зі звичайного
добротного судна. Із судна, що входило в порт, стягувалась
плата за лоцмана і при необхідності частина за буксир. У са-
мому порту із судна стягувався доковий мокрий і маяковий
збір, що йшов на витрати з експлуатації та ремонту берегових
і плавучих маяків, буїв і т. п. Також могла стягуватися плата за
сухий док. Вантажний маніфест оподатковував перевезений
вантаж пункт за пунктом з використанням мудрої шкали роз-
цінок, що не залежала від номінальної місткості судна.

Плата за лоцмана в Англії стягувалась у залежності від
осадки судна, причому судна з глибокою осадкою платили
більше. Судна, що мали підвищену довжину і місткість, пла-
тили не більше від інших. Плата за буксир стягувалась у за-
лежності від відстані буксирування і потужності буксира, тому
місткість судна враховувалася мало. У залежності від місткості
стягувались маякові і докові збори.

Виграш у зборах з тоннажу за перевантажене і ненадійне
судно був неістотним.

Необхідність підвищення безпеки мореплавання і при-
скорення розвитку суднобудування вимагала зміни правил
обмірювання суден.

У 1836 р. внутрішній об’єм судна стали розраховувати
більш обґрунтовано, з використанням площ внутрішніх по-
перечних перерізів корпусу, обмірюваних на міделі і на відстані,
рівній 1/6 довжини від кожного кінця палуби. Місткість судна
обчислювалася на основі раніше обмірюваних площ за фор-
мулою, що включала в себе також довжину судна і висоту
борту, та вимірялася в тоннах місткості (1 т = 92,4 куб. фута).
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Така система обмірювання суден використовувалася до
1854 р., коли були розроблені і введені нові, більш точні пра-
вила, при яких 1 т місткості дорівнювала вже 100 куб. футам.
У даний час зазначене співвідношення залишилося таким же.

Незручність описаних систем обмірювання полягала в то-
му, що необхідно було знати розміри визначених елементів кон-
струкції корпусу. Судновласники часто призначали ціни за нові
судна при продажі і фрахтуванні, користуючись старими пра-
вилами обмірювання, і тому офіційна місткість суден визна-
чалася адміністрацією першого їхнього порту завантаження.

У багатьох країнах (в Америці до 1856 р.) старі правила
обмірювання суден, аналогічні англійським, проіснували до
1875 р. Таким чином, нововведення щодо обмірювань суден
позбавили громіздкі судна їхніх переваг та сприяли розвитку
конструкції суден.

Повний об’єм вантажних приміщень указують у вигляді
зернової і кіпової місткості. Зернова місткість – об’єм вантаж-
них приміщень, за винятком об’ємів, займаних набором кор-
пусу й інших корпусних конструкцій. Кіпова місткість ви-
значається об’ємом трюмів до внутрішніх крайок набору
(приблизно на 10 % менша, ніж зернова).

У деяких лінійних перевезеннях обмірна тонна складає
40 куб. футів (1,13 м3), на інших лініях – 35,32 куб. фута (1 м3).

Регістрова тонна в правилах обмірювання Міжнародної
Конвенції по обмірюванню суден 1969 р. Конвенція (МК-69)
складає  2,83 м3 (100 куб. футів) і наводиться без розмірності.
МК-69 уводить валову і чисту місткість.

Чиста місткість NT – корисний об’єм судна (м3), що роз-
раховується за формулою
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