
АЛЕ НАРЕШТІ і ми збагнули,

що непогано було би повернути

старі добрі традиції річкових пе�

ревезень, а заразом відновити

флот через вітчизняне суднобуду�

вання, розвинути інфраструктуру

внутрішніх водойм (відродити

причали, річкові порти і шлюзи).

А також відродити історичний

шлях «із варягів у греки», стати

своєрідним річковим хабом між

Балтійським і Чорним морем,

дати можливість дешево і швидко

налагодити товаропотік між кра�

їнами Європи та Азії. 

Маємо надію, що питання ві�

дродження річкового судноплав�

ства нарешті зрушило з мертвої

точки і в головах законотворців.

Так, 20 червня у Верховній Раді

України було офіційно проголо�

шено про створення міжфракцій�

ного депутатського об'єднання

«За розвиток річок України» на

чолі з Андрієм Вадатурським. До

складу об'єднання наразі ввій�

шли 44 народні депутати�мажо�

ритарники, чиї округи мають

вихід до річок. 

У середу 21 червня розвитко�
ві внутрішніх водних шляхів та
підтримці суднобудівної галузі
України було присвячене спільне
виїзне засідання Комітету ВРУ з
питань транспорту, очолюваного
народним депутатом Ярославом
Дубневичем, та Комітету ВРУ з
питань промислової політики та
підприємництва, очолюваного
народним депутатом Віктором
Галасюком. 

У засіданні, крім народних

депутатів, узяли активну участь

заступник міністра інфраструкту�

ри з питань європейської інтегра�

ції Віктор Довгань, в.о. голови

ДП «Адміністрація морських

портів України» Райвіс Вецка�

ганс, директор ДП «Адміністра�

ція річкових портів» Сергій Бом�

чак, в.о. начальника ДП «Укрвод�

шлях» Микола Верещака, прези�

дент Асоціації суднобудівників

України «Укрсудпром» Віктор

Лисицький та ін.

Щоби наочно продемонстру�

вати переваги пересування річ�

кою, а також допомогти парла�

ментарям осягнути наявний чи�

малий потенціал внутрішніх во�

дойм як транспортних артерій,

захід було проведено на швидкіс�

ному човні на підводних крилах

(«ракеті»), який надала компанія

«НІБУЛОН» — сільгоспвироб�

ник, інвестор та розбудовник ук�

раїнського судноплавства і флоту.

Як влучно зауважив голова Комі�

тету з питань промполітики та

підприємництва Віктор Галасюк,

маршрут від столичного річково�

го вокзалу до перевантажуваль�

ного терміналу нібулонівської

філії «Переяславська» і назад

склав майже п'ять годин плідної

роботи. І при цьому кількість

учасників, від нардепів і високо�

посадовців до керівників про�

фільних державних і приватних

підприємств, на завершення засі�

дання не зменшилася на жодну

людину. Тож справа в чудовій ор�

ганізації заходу.

Для відкритого обговорення

були запропоновані питання сто�

совно стану наших річок натепер,

а головне — що найближчим

часом слід зробити, щоби відтво�

рити їхній могутній потенціал —

насамперед, щодо відродження

річок, відродження суднобуду�

вання і судноплавства, а також

інфраструктури прилеглих до

річок територій. Окрему увагу

було приділено обговоренню на�

явних законопроектів: №2475а
«Про внутрішній водний транс�
порт» (автори Б.Козир, І.Коно�

ненко та ін.), який 8 червня після

чергового косметичного до�

опрацювання вп'яте (!) поспіхом

зареєстровано в парламенті, та

альтернативного законопроекту
№2475а�3 від 16.06.2017 «Про
внутрішній водний транспорт»
(розробники А.Вадатурський,

О.Ляшко, Р.Семенуха).

У своїх виступах учасники

були одностайними, що ринок

вантажоперевезень — це індика�

тор економіки: під час кризи еко�

номіка зупиняється і возити стає

нічого; що більше економіка роз�

вивається, то більш затребувани�

ми стають перевезення вантажів

і пасажирів. Ну а транзит — то

просто джерело постійних при�

бутків, адже користуючись своїм

географічним становищем і про�

клавши транспортні шляхи, наша

країна може просто заробляти

кошти «з руху». Саме тому у світі

такого значення надають розбу�

дові різного роду транспортних

магістралей — залізничних, авто�

мобільних, річкових тощо. 

Будь�які плани мають ґрунту�

ватися на цифрах. Тож на про�

хання Комітету ВРУ з питань

транспорту Міністерство інфра�

структури підготувало інформа�

ційну довідку до цього спільного

виїзного засідання. Отже, за да�

ними відомства, загальна довжи

на судноплавних річок України,
які використовуються як водні
шляхи, — становить 2241 км, з
яких Дніпро є найважливішою
транспортною магістраллю.
Басейн Дніпра займає близько
65% річкового простору України. 

Аналогічні дані наводить На�

ціональний інститут стратегічних

досліджень (НІСД), де водночас

зазначається, що з часу набуття

Україною незалежності (в період

1990�2013 рр.) довжина річкових

водних артерій скоротилась

майже вдвічі — з 4 тис. км до 2,1

тис. км. До даних НІСД від 2016

року слід додати 134 км Півден�

ного Бугу, який на ділянці від

Вознесенська до Миколаєва зро�

бив судноплавним «НІБУЛОН»,

провівши власним коштом і си�

лами днопоглиблення з 1,6 м до

необхідного мінімуму 2,9 м. 

Однак в інформаційній довід�

ці Мінінфраструктури, на відмі�

ну від НІСД, не йдеться про те,

що вітчизняні водні шляхи за по�

казником гарантованих глибин

не повністю відповідають вимо�

гам щодо безпеки судноплавства

і лише 57% із них мають гаранто�

вані глибини. «Для відновлення

комерційного судноплавства

необхідне проведення днопогли�

блювальних робіт на Дніпродзер�

жинському перекаті», — зазначає

НІСД. І вказує на необхідність

поглиблення Південного Бугу,

але його торік вже зроблено нібу�

лонівцями. 

Далі НІСД зазначає, що «ре�

гулярне водне сполучення з Біло�

руссю у верхній течії Дніпра та

Прип'яті, рух по Десні практич�

но припинилися, що пов'язано з

обмілінням на 1 м згаданих річок

в цьому районі. Вище м.Дніпро�

петровськ (тепер м.Дніпро) рух

вантажних суден практично не

здійснюється через наявність

проблемної для судноплавства ді�

лянки — підводних скель між мі�

стами Дніпродзержинськ (тепер

м.Кам’янське) та Дніпропетров�

ськ». Але про це в довідці Мін�

інфраструктури нічичирк.

А профільному міністерству,

як представнику інтересів держа�

ви, варто було би наголосити на

необхідності зробити днопогли�

блення в зазначеній НІСД части�

ні Дніпра — третьої за довжиною

і глибиною басейну ріки Європи.

Розчистка русла в районі Кам’ян�

ського створить майже 950�кіло�

метрову транспортну водну магі�

страль від Києва до гирла Дніпра

з виходом до Чорного моря. Па�

раметри суднового ходу на цій ді�

лянці слід поглибити на 10�12 см

до гарантованих 3,65 м, що

можна зробити менше ніж за

одну навігацію і витратити в

межах $2 млн. Відтак Дніпро став

би українською Міссісіпі (про це

нижче). 

Наступні цифри Мінінфра�

структури просто вражають.

«Загальна розрахункова пропу
скна здатність внутрішніх вод
них шляхів України становить
150 млн тонн на рік»!

Що це? Видавання бажаного
за дійсне? Якщо це правда, то де
було профільне міністерство
стільки років і чому приховувало
від громадськості такий фанта�
стичний потенціал для наповнен�
ня бюджету? Чому ми дотепер не
визначилися з річковим судно�
плавством як головним пріорите�
том розвитку економіки країни?
З якої причини не можна доте�
пер відшукати можливості для
проведення днопоглиблення Дні�
пра на цій проблемній ділянці в
районі Кам’янського? Навпаки,
міністерство всіляко гальмує цей

план. Як патріот та інвестор
«НІБУЛОН» від 2012 року по�
стійно звертається до Мінінфра�
структури з цією пропозицією і
ретельно підготовленим техніко�
економічним обґрунтуванням
державних наукових установ.
Причому вкладені близько $2

млн будуть просто мізерними

порівняно з тією віддачею, яку

даватиме Дніпро як судноплавна

транспортна артерія з гарантова�

ними глибинами, для розвитку

суміжних галузей, для економіки

країни. І начебто попередній мі�

ністр, пан Пивоварський, запев�

няв громадськість, що його ві�

домство зробило все можливе

для проведення днопоглиблення

і воно таки станеться 2016 року.

Та, як бачимо, віз і дотепер там. 

Мало того, за інформацією

Миколи Верещаки, в.о началь�

ника ДП «Укрводшлях», яке виз�

начене Мінінфраструктури як

потенційний виконавець днопо�

глиблювальних робіт, поточного

року днопоглиблення Дніпра

також не проводитиметься, бо на

це не виділено коштів…

То виникає питання, а чи
справді в Міністерстві інфра�
структури України працюють від�
дані державній справі фахівці? 

* * *

Далі дискусія точилася довко�

ла потенціалу ріки Дніпро. До�

стеменно відомо, що за радянсь�

ких часів за навігаційний період

Дніпром перевозилося 55�60 млн

тонн вантажів. За даними Мінін�

фраструктури, 2013�го вантажо�

потік склав 3564 тис. тонн (з яких

1383 тис. тонн — нібулонівське

зерно). Минулого 2016�го ця

цифра досягла вже 5445 тис. тонн

(з яких зерно становило 1531,2

тис. тонн). Статистики по інших

річках (Південний Буг, Дністер,

Десна, Дунай тощо) у Мінінфра�

структури немає взагалі. Мало

того, за даними ДП «Укрвод�

шлях», Десна, наприклад, узагалі

позбавлена статусу транспортної

артерії через втрату глибини.

Разом із тим, Держстат наводить

цифри водних вантажопереве�

зень 2016 року на рівні 6,7 млн

тонн.

Навівши цифри про еконо�

мічність водних перевезень по�

рівняно з автомобільними і заліз�

ничними, Мінінфраструктури

зазначає, що «за нинішніх умов
економічно обґрунтованим в Ук
раїні буде перевезення річковим
транспортом до 30 млн тонн
вантажів (що майже у 8 разів
більше, ніж зараз)». 

Дані Держстату наведені для

того, щоби будь�хто, хто знайо�

мий із таблицею множення, по�

множив 6,7 млн тонн на 8 і спро�

бував отримати 30 млн тонн…

Це було би смішно, якби не

було так жахливо. Тож наскільки
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Річкові автобани, 
які готові служити українцям
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Ми горді з того, що стародавній Дніпро, третя в Європі за величиною річка,
ототожнюється з Україною. На його берегах і в безпосередній близькості мешкає близько 6 мільйонів
українців. Відомо, що річка була першою дорогою, яка працювала на людство задовго до винайдення
колеса. Для багатьох провідних країн світу залишається такою вона і зараз, та, на жаль, поки не для
нас, українців.

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, Ярослав ДУБНЕВИЧ, Віктор ГАЛАСЮК



достовірними даними оперує Мі�

ністерство інфраструктури Украї�

ни взагалі і виходячи з яких па�

раметрів ці дані виникли? 

* * *

«Сьогодні річкові вантажні

перевезення, якщо ми порівнює�

мо їх з 25�річною давниною, зна�

ходяться в абсолютному загоні,

— наголосив голова Комітету з

промполітики і підприємництва

Віктор Галасюк. — Скорочення

обсягів перевезень — у 13 разів.

Це просто катастрофа! Відповід�

но, на собі відчула це і вітчизняна

галузь суднобудування, яка одно�

часно втратила внутрішнього

замовника, але ще більше втрати�

ла конкурентоздатність на світо�

вій арені через перепону виходу

на зовнішні ринки. І причиною

тому стала не втрата якихось

об'єктивних характеристик, бо

вода в річках є, таланти і працьо�

виті люди в Україні є, наукові

школи також є. Не вистачає діє�

вої державної політики в галузі,

яка би сприяла розвитку річкових

перевезень і суднобудування».

Наразі ж маємо сумну стати�

стику. За 25 років незалежності,

повторимось, обсяг вантажних

перевезень скоротився з 65,7 млн

тонн до 6,7 млн тонн 2016 року.

Рівень же пасажирських переве�

зень внутрішніми водними шля�

хами впав у 40 разів. У країні з 2,5

тисяч пасажирських суден зали�

шилося близько 115, з них 12 —

на підводних крилах, працюючих

— лише чотири (три у компанії

«НІБУЛОН» — прим. ред.)
Разом із тим, в Україні є про�

фесіонали, які наполегливо роз�

вивають річкову інфраструктуру.

Йдеться про компанію «НІБУ�

ЛОН», що від 2009 року розпоча�

ла патріотичний інвестиційний

проект з відродження річок як

транспортних артерій країни. Як

зазначив генеральний директор

компанії, Герой України Олексій

Вадатурський: «За весь цей час

ми фактично з нуля відроджуємо

судноплавство, будуємо переван�

тажувальні термінали, звели

близько 60 суден на реконстру�

йованому миколаївському під�

приємстві силами українських

працівників. Ми придбали паса�

жирські судна для того, щоби

власним прикладом довести, як

треба відбудовувати Україну. Для

цього ми ретельно вивчили дос�

від передових країн, насамперед

США, Японії, країн Європи, Бі�

лорусі, де ситуація з річковим

транспортом набагато краща, ніж

в Україні». 

Він зазначив, що у багатьох

країнах світу річковий транспорт

відіграє значну роль у вантажопе�

ревезеннях за рахунок економіч�

ності та екологічності порівняно

з іншими видами транспорту.

«Кожен мільйон тонн вантажів,

перевезений річкою, дає еконо�

мію державному бюджету на ре�

монті автошляхів у 790 млн грн»,

— сказав О.Вадатурський.

Річкові перевезення і судно�

будування мають стимулюватися,

і законодавство України повинно

це забезпечити. І не обов'язково

надавати пільги. Має бути ре�

тельно виписана Національна

транспортна стратегія, де будуть

чітко визначені державницькі

пріоритети розвитку всіх галузей

— автомобільної, залізничної,

повітряної і водної. На жаль, в

оприлюдненому на сайті Мінін�

фраструктури проекті Національ�

ної транспортної стратегії Украї�

ни на період до 2030 року, яка

умістилася на 17 машинописних

сторінках, взагалі немає ніякої

конкретики. 

Гендиректор навів приклад

роботи знаної транспортної арте�

рії, однієї з найбільших рік світу

— Міссісіпі, яка протікає через

всі США. Тож річкові перевезен�

ня в цій країні визначені як пріо�

ритетні, тому вантажі доставля�

ються більш вартісними залізни�

цею та автошляхами лише на

незначні відстані — до Міссісіпі,

а далі в річкових портах вони

вантажаться на баржі і прямують

далі. У нас є потужний Дніпро,

який так само протікає з півночі

на південь країни і виводить нас

через Чорне море у світовий

океан. Разом із тим, уже давно

наша транспортна стратегія буду�

ється на вартісній залізниці, ме�

режею якої вкрита країна на ти�

сячі кілометрів, і всі вантажі кра�

їною прямують до портів Великої

Одеси. Зі збільшенням врожаїв

прибутки «Укрзалізниці» лише

зростають, і при цьому вона по�

стійно торочить про необхідність

підвищення тарифів. А також

збільшується товаропотік у пор�

тах Великої Одеси. Це вигідно

компаніям — власникам великих

океанських суден, які заробляють

на фрахті великі гроші. І судно�

власникам океанських суден не

вигідно, аби запрацював Дніпро,

і річкою почали напряму возити

вантажі від країн Балтії прямо в

Чорне море, бо їм доведеться

втрачати ринки перевезень і ве�

ликі кошти. 

Також не вигідний працюю�

чий Дніпро вітчизняним коруп�

ціонерам, які заробляють великі

гроші на поборах за переванта�

ження автомобілів: через кожні

200 км стоять представники

транспортної інспекції, тож водії

змушені платити близько 3 тис.

грн на своєму шляху від елевато�

ра до порту.

Олексій Вадатурський також

наголосив, що для того, щоби

відновити річкові перевезення,

слід зробити їх економічно при�

вабливими для перевізників.

Слід зважати, що для річкового

транспорту характерним є обслу�

говування вантажопотоків, для

яких важлива не швидкість, а

ритмічність доставки: це зерно,

пісок, метал, добрива, руда тощо.

Для цього слід створити такі

умови, щоби ці вантажі із заліз�

ниці та автошляхів пішли на ріку,

щоби такий перехід стимулював

інвесторів будувати вантажні

судна і розвивати річкову інфра�

структуру. Разом із тим створю�

вати сприятливі умови для ро�

звитку судноплавної і суднобу�

дівної галузей, які є стратегічни�

ми для будь�якої країни, що має

в розпорядженні водні артерії. А

що робить Мінінфраструктури?

Воно створює перепони! Однією

з таких перепон для розвитку

річкових перевезень є акцизний

збір на паливо для суден в розмі�

рі 15�21%.

Прохід шлюзів у розвинених

країнах є безкоштовним, адже

шлюзи побудували енергетики

для розвитку власного бізнесу,

аби заробляти на електроенергії,

але ці будови стають штучною

перепоною для кораблів. То й

утримувати ці шлюзи мають ті,

хто завдяки ним заробляє гроші.

У нас же в Україні прохід шлюзів

платний, нещодавно ми отрима�

ли проект постанови Кабінету

Міністрів України, розміщений

на урядовому порталі, про збіль�

шення плати за проходження

шлюзів утричі. 

Те саме стосується плати за

розведення мостів для проходу

суден. Мостами штучно перего�

родили ріку, щоби напряму вози�

ти залізницею та автотранспор�

том вантажі, то чому ж за розве�

дення мостів мають платити ті,

хто перевозить вантажі рікою?

Ніде у світі немає зборів за

здійснення річкових перевезень,

у нас же таких зборів багато. І в

наявному законопроекті №2475а

теперішні збори (побори) пропо�

нується не скасувати, а об'єднати

в один річковий збір.
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На всій цій абсурдності плат і

поборів при річкових перевезен�

нях наголошують провідні євро�

пейські експерти в галузі судно�

плавства, які вбачають великі еко�

номічні перспективи для Європи,

і, насамперед, України як частки

цієї Європи. Слід зауважити, що

наступного дня, 22 червня, в

Києві за ініціативи посольства

Королівства Нідерланди пройшла

міжнародна конференція з питань

розвитку внутрішніх шляхів Укра�

їни «Дніпро в Європейському

фарватері», яка вперше зібрала

провідних фахівців галузі в такому

представницькому форматі. 

Повернемося до спільного ви�

їзного засідання комітетів ВРУ. У

тій самій інформаційній довідці

для народних депутатів щодо

перспектив для країни від розвит�

ку річкової галузі Мінінфраструк�

тури вказує на низку «факторів,

які перешкоджають збільшенню

обсягів перевезень річковим

транспортом, а саме: відсутність

законодавства (тобто правил гри)

на річковому транспорті, застарі�

ла портова інфраструктура, неста�

ча спеціалізованих терміналів

тощо.

Крім того, р.Дніпро закрита

для вільного проходження суден

під іноземним прапором без від�

повідного одноразового дозволу».

Отут, як то кажуть, приплив�

ли. На переконання представни�

ків міністерства, «професіона�

лізм» яких було наведено вище,

вирішити ці проблеми допоможе

проштовхуваний у Верховній Раді

у різні способи законопроект

№2475а. Але насправді, крім зви�

чайного тіла закону, він містить

декілька пунктів, які не просто

поховають річкові перевезення як

такі, а які спрямовані на підрив

суверенітету і національної безпе�

ки України (див. «Суднобудівники

проти антиукраїнського законо�

проекту «Про внутрішній водний

транспорт», «Агропрофі», №13 від

7 квітня 2017 року).

* * *

Під час спільного виїзного за�

сідання народний депутат Укра�

їни Андрій Вадатурський пред�

ставив альтернативний законо�
проект №2475а�3 від 16.06.2017
«Про внутрішній водний транс�
порт».

Цей законопроект, на переко�

нання А.Вадатурського, який

разом із батьком і компанією «НІ�

БУЛОН» має неабиякий досвід у

відродженні суднобудування і річ�

кового судноплавства, буде регу�

лювати сферу внутрішнього вод�

ного транспорту (ВВТ) із повним

урахуванням вимог міжнародно�

правових зобов'язань України в

рамках європейської інтеграції.

Концепція містить найкращий

світовий досвід і практику, успіш�

но працює в Європі.

«Нашою головною метою, —

сказав він, — було зробити закон

якісним, щоби кожен громадянин

побачив результат наочно. Річкові

перевезення повинні стати досить

конкурентними з іншими видами

транспортування. Для цього слід

звільнити річку від зборів і подат�

ків. В Європі давно зрозуміли, що

на річці заробляти не можна, і на�

віть дотують галузь. Звичайно, з

огляду на високий рівень коруп�

ції в Україні, нам так робити не

можна, але зняти всі збори і пла�

тежі ми зобов'язані.

Наведемо від імені Андрія

Вадатурського декілька базових

цілей, закладених у законопроек�

ті 2475а�3.

“
1. Економія. З прийняттям

Закону про створення До�

рожнього фонду акциз на паливо

для суден направлятиметься на

ремонт доріг. Але це неправильно,

річка не може фінансувати дорогу.

Повинен бути інший підхід: роз�

виваючи судноплавство і розван�

тажуючи тим самим дороги, ми

зможемо економити на їх ремон�

ті. Уявіть, скільки вдасться заоща�

дити, якщо ми приберемо з доріг

40 млн тонн вантажів. За поперед�

нім розрахунком економії від Мі�

нінфраструктури, один додатко�

вий мільйон тонн вантажу, пере�

везеного по річці, збереже бюдже�

ту 790 млн грн. Це саме той еко�

номічний ефект, який нам потрі�

бен.

2. Робочі місця. Замість під�

тримки офшорного флоту ми

пропонуємо безпосереднє напов�

нення бюджету. Розвиток судно�

плавства дасть поштовх розвитку

суднобудування. Сьогодні в Укра�

їні 8 заводів простоюють без замо�

влень, накопичуючи борги. А ми

говоримо про наявність потенціа�

лу для запуску 10�річної програми

по суднобудуванню, про інвести�

ції в сучасні технології та сотні

тисяч робочих місць для україн�

ців. Усім відомо, що кожне робоче

місце на суднобудівному заводі

забезпечує роботою ще п'ятьох

працівників суміжних галузей.

3. Екологія. Дуже важливо для

України поліпшення і збережен�

ня екологічного стану річок, що

займає окремий рядок у нашій

концепції. З урахуванням, що

європейські асоціації готові допо�

магати реалізовувати і фінансува�

ти екологічні проекти.

4. Відхід від монополій. По�

милковою є думка, що неприй�

няття парламентом невдалого за�

конопроекту «Про внутрішній

водний транспорт» №2475а — це

боротьба монополіста за ринок.

Проста калькуляція: щоби збіль�

шити обсяг перевезень по Дніпру

хоча би на 20 млн тонн вантажів

на рік, необхідно 210�350 суден.

Дійсно, сьогодні перший інвестор

у цій галузі буде монополістом.

Але жодна компанія не зможе по�

будувати монополію на розвине�

ному ринку. І якраз відновлен�

ня/збільшення ринку і буде бо�

ротьбою з монополіями.

Зрештою, чого тільки вартує

можливість відродити повноцінні

річкові пасажирські перевезення

на прикладі сполучень Київ�

Канів, Київ�Черкаси, з'єднати по

Дніпру інші міста. Для багатьох це

мрія дитинства, а наші діти вже й

не знають, що колись це було ре�

альністю.

Українські суднобудівні заво�

ди, по суті — стратегічні об'єкти

держави, продавалися за три ко�

пійки людям, яких «кришували»

через посольства. Це була цілес�

прямована диверсія. І сьогодні

країна�агресор явно не зацікавле�

на, щоб в Україні відроджувалася

економіка в цілому. Тож це один

із багатьох фронтів, на якому три�

ває протистояння».

Резюмуючи сказане, А.Вада�

турський наголосив, що нам слід

згуртуватися навколо ідеї запуску

річкової галузі як такої, створити

умови для подальшого розвитку,

залучити інвестиції і побудувати

внутрішні ринки, а не ділити

крихти, які хтось залишив на

столі.

«Тільки з таким підходом Ук�

раїна зможе забезпечити річний

темп зростання ВВП до 7�8%, —

наголосив народний депутат, — а

не нинішні 1�2%, що в розвине�

них країнах вважається стагна�

цією. Нам потрібне зростання,

нам потрібні рішучі заходи, щоби

бізнес ризикнув інвестувати сьо�

годні в державу. Відродивши Дні�

про, ми відродимо Україну!»

* * *

Гостинно привітав почесних

гостей сучасний високотехноло�

гічний комплекс з відвантаження

на водний транспорт — філія

«Переяславська». Під час шварту�

вання учасники засідання мали

змогу побачити процес заванта�

ження зерна до нібулонівської

баржі, зведеної миколаївськими

корабелами. Це збіжжя далі Дні�

пром потрапить до Миколаєва, а

звідти попрямує на експорт, до

однієї з 60 країн світу, яким «НІ�

БУЛОН» постачає українське

зерно. Гості не приховували інте�

ресу під час оглядин території

елеваторного комплексу і суча�

сної лабораторії. 

Дорогою назад дискусію було

продовжено з урахуванням поба�

ченого й уважно проінспектова�

ного, адже питання порядку ден�

ного були дуже актуальними. 

«Про необхідність відновлен�

ня судноплавства говорить

ринок», — зазначила заступник

голови Комітету з питань проми�

слової політики Олександра Ку<

жель. Вона наголосила, що ми

вже усвідомили, що маємо відро�

джувати ріки, адже заборонами

ми не зможемо зупинити пере�

вантажені машини, доки вони не

«переїдуть» на воду. Разом із тим,

для привабливості бізнесу слід на�

дати тимчасові пільги, хоча би на

3�5 років. «Той законопроект по

портах, який протягнув через

Верховну Раду Янукович, на 100%

корупційний. І його слід перегля�

дати. По�друге, днопоглиблення,

яке робиться в порту, це кінцева

точка, як автостанція. А ми гово�

римо, що насамперед слід підго�

тувати шляхи, потім відремонту�

вати порти, і далі — відроджувати

суднобудування. Це як в Буковелі

— збудували гірськолижний

спуск, а готелі збудувалися впро�

довж року, — сказала депутат. 

Слід зазначити, що під час ви�

їзного засідання дискусії не при�

пинялися. Учасники відзначили,

що саме виїзні засідання дають

можливість бачити й аналізувати

дійсність наочно, а тому готувати

максимально ефективні законо�

проекти для розвитку різних галу�

зей. Відтак цього дня було запро�

поновано цілу низку конструк�

тивних пропозиції, які, хочеться

сподіватися, віднайдуть свої ві�

дображення не лише в спільному

рішенні комітетів, а й в ухвалених

в подальшому законах, які допо�

можуть вивести вітчизняні річки

на рівень транспортних артерій,

відродити суднобудування і суд�

ноплавство під українським пра�

пором. На відміну від амери�

канських автобанів, де 1 км кош�

тує близько $10 млн, нам дістався

Дніпро — це фактично найсуча�

сніший автобан, який збудував

для нас Господь. У його зведення

ми не вклали ні копійки, проте

нині ми просто зобов'язані його

почистити та обладнати, дати мо�

жливість річці гідно служити

людям.

Тетяна Шелкопляс
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Річкові автобани, 
які готові служити українцям
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