
пра ми не маємо законодавчо за�

кріпленої глибини 3,6 метрів.

Тому наразі слід провести дно�

поглиблення Дніпра на двох про�

блемних ділянках біля Дніпро�

дзержинська, де є скельні породи.

Вартість цих робіт, за нашими об�

рахунками, становить на сьогодні

33 млн грн. Для бюджету — це не

гроші у порівнянні з тією відда�

чею, яку принесе ця інвестиція.

Набагато більші кошти вклада�

ються в ремонт доріг і коштують

аварії з людськими смертями, в

яких б'ються легкові і вантажні ав�

томобілі на наших дорогах. Від

таких витрат держава має набагато

більше проблем.

Днопоглиблення слід прове�

сти на Дніпрі, Південному Бузі і

Десні й об'єднати ці річки в єдину

транспортну магістраль із виходом

до двох морів, як я вже казав.

Якщо ми це зробимо, то зможемо

запросити країни всього світу ко�

ристуватися нашими річками. По�

вірте, бажаючих буде багато.

Єдине, слід буде зрівняти по тари�

фах вітчизняних і закордонних пе�

ревізників, щоби не було дискри�

мінації.

Слід також викоренити таку

корупційну традицію — щойно

хтось починає працювати в на�

прямку, який до того нікому не

був потрібним, йому відразу

збільшують тарифи на послуги.

Так, почали «НІБУЛОН» і «УкрА�

гроКом» возити Дніпром зерно —

нам миттєво збільшили тарифи

по шлюзуванню, встановили не�

підйомні лоцманські послуги, ви�

магають гроші за розведення мо�

стів. Наголошую, на річках Євро�

пи більше 60 шлюзів, і прохо�

дження через них для всіх суден

безкоштовне. Оплачують це влас�

ники гідроелектростанцій, які от�

римують дохід від «роботи» річки.

Те саме стосується залізничників:

спочатку була ріка, а вже потім

збудували такий низький міст,

який створив перешкоди для руху

суден. Кожен має відповідати за

свої дії.

— Що конкретно пропонує
«НІБУЛОН» для розвитку річ�
кової транспортної інфраструк�
тури?
— Наша компанія не просто про�

понує: «НІБУЛОН» відповідально,

як все, що ми робимо, виконав

проект на проблемних ділянках

річок Дніпро і Південний Буг,

здійснив вишукувальні досліджен�

ня якості скельних порід, промі�

ривши глибини з інтервалом у 10

метрів. До цих робіт ми залучили

кращих вітчизняних фахівців у цій

царині. Зрештою виписали техніч�

но�економічне обґрунтування

наслідків цих робіт для агровироб�

ників, транспортників, трейдерів,

будівельників, суднобудівників і

навіть металургів, які постачати�

муть метал нашим корабелам. Всі

ці роботи коштували нам чимало

часу і мільйони гривень. Залиши�

лося лише прибрати близько

метра скельних порід на двох пе�

рекатах.

— Куди піде видобуте з глибини
Дніпра каміння?
— Насамперед, на укріплення бе�

регів. Дніпро за останні десяти�

ліття не лише суттєво обмілів, він

відчутно змінив русло, забрав бе�

реги, які пішли в ріку. По суті, за

цей час Дніпро втратив щонай�

менше метр глибини, саме стіль�

ки нам не вистачає за міжнарод�

ною конвенцією. Також, крім ін�

шого, обміління дуже негативно позначилося на

довкіллі, насамперед, на аквакультурі. 

Також слід розширити русло, оскільки існують

небезпечні ділянки в Дніпродзержинському водо�

сховищі — вони не забезпечують радіус повороту

судна.

Після доведення до ладу Дніпра «НІБУЛОН» що�

найменше втричі збільшить транспортні перевезен�

ня. Також «УкрАгроКом» планує найближчим часом

побудувати ще декілька річкових елеваторів і залучи�

ти флот. Не залишаться осторонь транснаціональні

зернотрейдерські компанії. Додадуться транспортні

компанії, адже вздовж Дніпра розміщені мільйони

гектарів сільгоспугідь, зерно з яких дешевше перево�

зити водним транспортом.

Відтак зникне необхідність будувати чималу

кількість вагонів�зерновозів і навантажувати авто�

шляхи вантажівками�зерновозами, які добивають

наші без того вбиті дороги. Вантажі переорієнтують�

ся на водний транспорт — самий економічний і еко�

логічний у світі.

— Ви напевно знаєте, скільки коштує на сьогод�
ні транспортування тонни зерна залізничним, ав�
томобільним і річковим транспортом?
— Орієнтовна вартість по Україні 1 тонно�кілометра

залізницею становить — 0,6 грн із ПДВ, автотранс�

портом — 1 грн із ПДВ, а річковим транспортом —

0,35 грн із ПДВ. 

Розпочнуться контейнерні перевезення на Дні�

прі й інших різних вантажів, як це було за радянсь�

ких часів, — у портах із морських суден контейнери

перевантажуватимуться на баржі і штовхатимуться

вздовж ріки поки щонайменше до Києва. Перево�

зитимуться ліс, руда, щебінь, пісок, будівельні кон�

струкції і матеріали тощо. Це дасть величезний по�

штовх для економіки, для розвитку населених пунк�

тів, інфраструктури, саме це наразі конче потрібно

країні.

— Чи є якісь позитивні зрушення у вирішенні пи�
тання днопоглиблення з боку уряду, зокрема,
Мінінфраструктури?
— Нарешті, сподіваюся, Міністерство інфраструкту�

ри в особі міністра і його заступників нас почуло. На�

разі відомство шукає шляхи, як вирішити цю про�

блему. Головне — є воля, щоб вирішити цю проблему.

Зрозуміло, є певні тонкощі, в деяких випадках це

поки половинчасті рішення. Однак вихід вишукуєть�

ся! Хочу наголосити, що таке сталося вперше за п'ять

років нашої роботи в цьому напрямку. Якщо днопо�

глиблення буде проведене, чинний міністр стане хре�

щеним батьком судноплавного Дніпра. Про це дізна�

ється весь світ. І довкола стане зрозуміло, що це міні�

стерство припинило хабарницьку традицію і почало

нарешті виконувати покладені на нього державою

функції розбудовника інфраструктури країни.

А якщо ні — нові розчарування в новій команді. А

потім знову боротьба… Доб'ємося!

У міністра складне завдання — вистояти в проти�

стоянні з «патріотами» морегосподарського комплек�

су. Він має зрештою навести порядок у морських пор�

тах, зупинити корупцію, щоби «дільці» припинили

жити замість держави за рахунок доходів морегоспо�

дарського комплексу. Я вважаю, що слід ліквідувати

Адміністрацію морських портів України, яку було

створено з метою отримувати прибутки в обхід дер�

жавного бюджету. 

Кожен порт, на мою думку, має підпорядковува�

тися місцевим громадам, він має працювати на дер�

жаву і на ці громади. Місцева громада буде зацікав�

лена, щоби порти стабільно працювали і розвива�

лися. Щоби більше було суднозаходів, портова ін�

фраструктура розгалужувалася, в портах будувалися

— Олексію Опанасовичу, Ви нещодавно брали
участь в роботі Українсько�американського аг�
рарного конгресу у США та обмінювалися, зо�
крема, досвідом організації перевезень зерна вну�
трішніми водними шляхами з представниками
тамтешнього бізнесу. Що, на Вашу думку, слід
зробити Україні, щоб Дніпро запрацював як на�
ціональна транспортна артерія на кшталт річки
Міссісіпі у США?
— Міссісіпі — одна з найбільших річок світу і жвавих

водних магістралей планети. Вона більш ніж уп'ятеро

довша за Дніпро і значно ширша, за рік нею перево�

зиться до 500 млн тонн вантажів. Американці при�

боркали природний норов Міссісіпі і створили на ній

майже довершену логістичну мережу: укріпили бере�

ги, розчистили і поглибили дно, створили систему

шлюзів, дамб, гребель, розвинули інфраструктуру

портів — вантажних і пасажирських. Не можна ска�

зати, що при експлуатації ріки як транспортної арте�

рії не виникає проблем, але ми можемо скористати�

ся американським досвідом і не допускати у себе та�

кого. Ми маємо узагальнювати й акумулювати у себе

найкращий світовий досвід. 

Ми часто говоримо, що Бог дав українцям родю�

чі землі, але чомусь забуваємо про так само великий

Божий дар — річку Дніпро, довкола якого зосередже�

ні ці землі.

За радянських часів Дніпром перевозили близько

65 млн тонн вантажів за навігаційний сезон. Якщо

збільшити лише ці цифри вп'ятеро, на скільки Дні�

про менший за Міссісіпі, і додати розвитку, то щіль�

ність вантажообігу на річках буде майже співставною.

Для того, щоб повернути Дніпру славу глибоко�

водної транспортної магістралі, слід так само розви�

вати інфраструктуру: будувати річкові порти, термі�

нали й елеватори, проводити комплекс днопогли�

блювальних робіт, здійснювати реконструкцію гідро�

технічних споруд, проводити розширення русла. Так,

це колосальний обсяг роботи і досить тривалий

шлях. Але в результаті він призведе до того, що до�

зволить перевозити вантажі від Чорного моря до

Балтійського, відновити славнозвісний шлях «із ва�

рягів у греки». Тоді ми зможемо поставити в один ряд

наш Дніпро з Міссісіпі, Янцзи, Амазонкою й інши�

ми великими судноплавними ріками світу.

Для того, щоб торгувати зерновими з країнами

Європи, через Польщу з країнами Балтії, і Дніпром

доставляти в один бік зернові на рівні 10 млн тонн на

рік, в інфраструктуру ріки слід вкласти близько $1,5

млрд.

— Тобто йдеться про розмір інвестицій в Дніпро
загалом?
— Якщо в країні існує лише битий шлях, то ним

можна пересуватися або кіньми, або на волах. Якщо

ж це мережа добротних асфальтованих доріг, ними

скрізь пересуватиметься чимала кількість легковиків,

вантажівок, автобусів, мотоциклів і навіть велосипе�

дів. Дороги мають бути з розміткою, відбійниками,

освітленням, місцями відпочинку, заправками, кафе

і ресторанами тощо.

Якщо у ріки є відповідно достатня глибина і ши�

рина, то нею ходитимуть судна: вантажні, пасажир�

ські, туристичні. Бо річковий транспорт дешевий,

екологічний і більш безпечний.

— Із чого слід починати створення річкової ін�
фраструктури?
— «НІБУЛОН» вже почав це робити більше п'яти

років тому, коли став будувати річкові елеваторні

комплекси і несамохідні судна та буксири. Так наро�

дився національний інвестиційний проект із відно�

влення Дніпра і Південного Бугу як річкових транс�

портних артерій країни. Однак на всій довжині Дні�
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«Судноплавний потенціал Дніпра
цілком співставний із Міссісіпі»



На нараді 9 квітня 2015 року

у Мінінфраструктури за уча�

стю керівників і фахівців Мі�

нагрополітики щодо переве�

зення зернових врожаю 2015

року було ухвалено декілька

доленосних рішень. Проко�

ментувати позицію Міністер�

ства аграрної політики та про�

довольства ми запросили мі�

ністра Олексія Павленка. Про�

понуємо головні тези комен�

таря урядовця від першої

особи.

— ХОЧУ СКАЗАТИ, що ми радо

взяли участь у такій фаховій нараді на

рівні міністерств за участю фахівців,

— розповідає Олексій Павленко. —

Більше того, вважаю дуже правиль-

ним рішення проводити обговорення

нагальних питань галузей саме в тако-

му форматі раз на місяць. Зі свого

боку Мінагрополітики окреслило си-

туацію і внесли напрацьовані пропо-

зиції з питань оптимізації логістичної

складової ринку зерна.

Як аргумент ми взяли переваги аг�
рарної галузі. Насамперед — експорт.
Торік Україна експортувала зернових

та технічних культур на суму $8,2

млрд. У загальній структурі експорту

країни АПК забезпечує більше трети-

ни, тобто кожен третій долар валют-

ної виручки надходить від аграріїв. 

У свою чергу, ці високі виробничі

показники у поєднанні з наявною ло-

гістичною системою вивели Україну

на лідерські позиції у світі з експорту

олії (1 місце), зерна (2 місце) та сої

(6 місце).

Другим блоком питань був розгляд
логістичних переваг, які має Україна.
Це, насамперед, наближеність вироб-

ничих регіонів до портів; вдале гео-

графічне розташування — наближе-

ність до експортних ринків; розвине-

на мережа залізничних та автомобіль-

них шляхів, а також значний потен-

ціал розвитку річкових перевезень.

Ми маємо мережу локальних потуж-

ностей зі зберігання, яку продовжує-

мо розбудовувати. При цьому перева-

гу маємо віддавати будівництву таких

комплексів-терміналів у глибоковод-

них зонах.

На нараді ми наголосили, що Ук-

раїна щороку нарощує виробництво

та експорт зерна і технічних культур.

Та це лише половина справи. Адже

для ефективного розпорядження

значними обсягами продукції необ-

хідно забезпечити ефективність логі-

стичної системи, зокрема, транс-

портної інфраструктури. 

За нашими оцінками, 2015 (ка-

лендарного) року експорт зерно-

вих та технічних культур збіль-

шиться на 8-10% (до 41 млн тонн).

Відповідні обсяги потребуватимуть

оперативного переміщення та пе-

ревалки. Орієнтовний обсяг пере-

міщення зернових вантажів до

кінця поточного року складе

близько 31 млн тонн.

Піковим періодом традиційно

буде проміжок від вересня по гру-

день, коли щомісячні обсяги екс-

портних відвантажень перевищу-

ватимуть середньостатистичні

4 млн тонн.

Щодо складової логістики у
структурі витрат зернової галузі.
Зрозуміло, що високі витрати на

переміщення зерна обмежують до-

ходи товаровиробників, знижують

конкурентоспроможність аграрної

продукції на зовнішніх ринках.

Для порівняння, частка вітчизня-

ного виробника у експортній ціні

зерна складає 70-75%, у той час як

у Франції або США цей показник

перевищує 90% і вище. Ми також

маємо прагнути такого показника,

адже значні транспортні витрати та

висока собівартість виробництва

практично нівелюють і без того

низькі прибутки аграріїв. 

То у чому ж причини дорожнечі
вітчизняної логістики? Відповідь

проста. Основна причина високої

частки логістичних витрат — не-

досконалість організації транс-

портно-логістичної системи та по-

треба її диверсифікації. 

Річкові перевезення є найде-

шевшими в логістичному ланцю-

гу, за нашими даними, в Україні

вони вдвічі дешевше від залізнич-

них і майже вчетверо — від авто-

мобільних. 

Проте наразі в нашій країни

частка річкових перевезень зерно-

вих становить менше 5%. Нато-

мість у Франції, наприклад, ця

частка добігає 25%, у США — 55%.

Це позитивно впливає на конку-

рентоспроможність і сприяє збіль-

шенню закупівельних цін у фер-

мерів. 

Також слід зазначити, що архі-

тектура транспортно-логістичної

системи вітчизняного зернового

ринку протягом останніх п'яти

років суттєво змінилася: залізничні

перевезення зернових скоротили-

ся від 70% до 60%, а відсоток доро-

гих автоперевезень зріс від 27 до

35; частка річкових перевезень —

критично низька.

Хочу зосередити увагу на най-

більш дешевих логістичних скла-

дових — залізничні і водні (річкові

і морські) перевезення.

Щодо проблем функціонування
залізничного транспорту. Основни-

ми чинниками зниження прива-

бливості залізниці є: недосконале

ціноутворення (високі тарифи),

низька ефективність використан-

ня наявного парку вагонів-зерно-

возів (середньомісячна оборот-

ність складає від 6 до 26 діб). Окре-

мо — наявність додаткових плате-

жів, у тому числі неофіційних.

Зі свого боку Мінагрополітики

розробило пропозиції щодо підви-

щення ефективності транспорту-

вання зернових вантажів залізни-

цею, які можна стисло викласти

трьома пунктами. Це — прозора

політика формування залізничних

тарифів, ліквідація корупційної

складової і створення умов для ін-

вестицій у приватний парк ваго-

нів-зерновозів, забезпечення їх-

нього вільного доступу до транс-

портної системи.

Хочу наголосити, що для зде�
шевлення транспортування у най�

ближчій перспективі необхідно сти�
мулювати відновлення та розвиток
річкових перевезень, зокрема, погли�
бити окремі ділянки, вирішити пи�
тання функціонування та обслугову�
вання  шлюзів та мостів. 

За умов дорожнечі автопереве-

зень, обмеження навантажень на

дороги (жорсткий контроль пере-

вантаження) і їхній, м'яко кажучи,

незадовільний стан особливо гос-

трим буде питання вантажопереве-

зень в пік збирання зернових і по-

дальшого їх експортування. 

Так, наш Дніпро, порівняно з

Міссісіпі, має певні природні не-

доліки, наприклад, упродовж

трьох-чотирьох місяців, коли йде

максимальне транспортне наван-

таження, лід стоїть на ріці. Але на-

віть це ускладнення можливо вирі-

шити за допомогою спецзаходів та

мати майже цілорічне функціону-

вання річкових перевезень.

Вантажоперевезення — це вели�
ка перспектива України, приємно,

що в цьому з нами погоджується

Мінінфраструктури. На спільній

нараді, де з обох боків були при-

сутні основні учасники ринку, було

дано багато доручень щодо розвит-

ку саме зернової логістики як од-

нієї з найбільш перспективних, і

визначено дату початку робіт із

днопоглиблення Дніпра — липень

2015 року.

На нараді було прийнято стра-

тегічне рішення, що держава буде

фокусуватися на розвитку річкових

перевезень. У перспективі ми змо-

жемо об'єднати вантажоперевезен-

ня від Балтійського до Чорного

моря. Причому йдеться не лише

про зернові, а в загальнодержавно-

му масштабі про різні вантажі. 

За рахунок здешевлення зерно-

вої логістики аграрії отримають до-

даткові кошти, тим самим ми зро-

бимо більш прибутковим аграрне

виробництво. А це дасть поштовх

для інвестицій, можливість купу-

вати нову техніку, застосовувати

новітні технології, будувати нові

елеватори і сушарки, отримувати в

результаті більші прибутки.

Розвиток річкової інфраструк-

тури — це стратегічна справа, якій

на світовому ринку приділяють

увагу саме аграрії, які добилися на

зовнішніх ринках визнання і пова-

ги. Інвестори до вкладання коштів

підходять дуже помірковано, хоча

нещодавній Українсько-амери-

канський аграрний конгрес у Ва-

шингтоні продемонстрував заці-

кавленість США вкладати в наш

АПК кошти. Тут дуже важливо

продемонструвати стабільність,

незмінність правил гри, законодав-

чу захищеність бізнесу й інвести-

цій. І проведення днопоглиблення

Дніпра і відродження річкового

вантажного судноплавства будуть

яскравим тому доказом. Від Міна-

грополітики ми робитимемо все від

нас залежне, щоби Дніпро запра-

цював щосили на благо України.

нові підприємства тощо. У

світі є багато позитивного

досвіду, який слід запозичи-

ти і пристосувати до наших

реалій.

— То Ви збираєте кращий
світовий досвід не лише в
сільгоспвиробництві і суд�
нобудуванні, а й у судно�
плавстві? 
— Нещодавно в Вашингто-

ні проходив Українсько-

американський аграрний

конгрес (про що згадува-

лось вище), де я мав мож-

ливість виступити. Амери-

канці ніяк не могли зрозу-

міти, навіщо агровиробни-

кові крім елеваторів будува-

ти судна. Я їм жартома від-

повів, що суднобудування і

судноплавство — це моє

хобі. Ми відповідально по-

ставилися до запуску відно-

вленого судноремонтно-

суднобудівного заводу «НІ-

БУЛОН». У нас у компанії

створено групу передових

молодих фахівців, які зби-

рають по всьому світу кращі

напрацювання в судноплав-

ній галузі. Ми не просто

збираємо світовий досвід і

узагальнюємо його, ми хо-

чемо зробити його надбан-

ням українського народу.

Якщо треба, дійдемо і до

Президента, і до Прем'єра,

щоби домогтися втілення

цих передових досягнень в

Україні.

— Коли спускатимете на
воду нові судна?
— У середині травня ми пла-

нуємо спуск на воду наших

буксирів. У чергове для всіх

песимістів ми не просто го-

воримо, ми доводимо, що

наша компанія продовжує

попри все будувати річковий

флот, інвестувати, створюва-

ти робочі місця, розбудову-

вати державу.

Тетяна Шелкопляс
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