
— Які недоліки має законопро�
єкт про внутрішній водний
транспорт (ВВТ) №1182�1�д?
Які зміни слід внести в доку�
мент, щоби їх виправити?
— Законопроєкт №1182�1�д у те�

перішній редакції є критично не�

прийнятним як для судноплавства

та суднобудування України, так і

для держави в цілому.

Законопроєкт про ВВТ пови�

нен забезпечувати:

1. Збереження річки як джере�

ла питної води (як превентивного

механізму охорони здоров'я насе�

лення) для мільйонів громадян.

2. Ефективне та гарантоване

фінансування без державного бю�

джету та ефективний розвиток

внутрішніх водних шляхів (ВВШ).

3. Зацікавленість громад у ро�

звитку припортової інфраструкту�

ри.

4. Збалансований розвиток

транспортних шляхів України, річ�

ковий транспорт як самий повіль�

ний і екологічно чистий повинен

бути найдешевшим.

5. Рівні економічні умови для

судноплавства як під Державним

прапором України, так і під іно�

земним прапором на умовах вза�

ємності.

6. Відродження судноплавства

та суднобудування України.

Жодну з цих цілей законопро�

єкт №1182�1�д не виконує, він по�

требує концептуального доопрац�

ювання, яке слід було зробити ще

до першого читання. 

Насамперед, законопроєкт

знищує екологію, надаючи змогу

суднам скидати до річок суднові

стічні води на ходу (пп.2 п.4 При�

кінцевих положень) та узаконюю�

чи самовільне проведення днопо�

глиблювальних робіт будь�якими

суб'єктами без будь�яких екологіч�

них дозволів (п.79 ст.1, абз.6ч.2

ст.12, пп 2, 22, 28 п.4 Розділу ХІІ

Прикінцеві та перехідні положен�

ня). Він узаконює розкрадання

надр, адже надає право будь�якому

суб'єкту господарювання, що здій�

снюватиме днопоглиблення, віль�

но продавати вилучений з дна

пісок та не зараховувати це у вар�

тість робіт (ч.2�ч.4 ст.15). Україна

посідає аж 125 місце зі 180 країн

(на рівні Африки) по кількості за�

пасів питної води на душу насе�

лення, і 70% українців спожива�

ють воду з басейну Дніпра як

питну. З радіоактивного піску р.

Припять розбудовуватимуть Київ.

Мінекології та Комітет екології

ВРУ проти таких новел. Такі нове�

ли мають ознаки порушення кон�

курентного права, згідно до вис�

новку Антимонопольного комітету

України.

Законопроєктом пропонують

вільно допускати іноземні (оф�

шорні) судна до внутрішніх пере�

везень (абз.2 ч.1 ст.27, ст.53), що в

ЄС, США та інших країнах забо�

ронено. Міністерство оборони

проти вільного заходу суден всіх

країн у внутрішні води України.

Документ лобіює уникнення від

сплати податків в Україні. Він уза�

конює вихід іноземного судна за

кордон для поповнення суднових

припасів (зокрема пальним) без

митного оформлення (без акцизу

та ПДВ) — для цього здійснюється

штучна підміна терміну «каботаж�

ний рейс» (п.24 ч.1 ст.1), чим нада�

ється право при каботажу перети�

нати кордон, нібито без вантажних

операцій. Фактично іноземним

суднам надаються безпрецедентні

конкурентні переваги з урахуван�

ням дії Міжнародної конвенції про

спрощення і гармонізацію митних

процедур (Розділ VI Додаток «J»).

Внаслідок цього частина флоту

ПрАТ «Українське Дунайське па�

роплавство» (100% державної

власності) 3�4 роки тому вже пе�

рейшло під словацький прапор і

продовжує будувати судна під іно�

земним прапором! Мінінфра�

структури лобіює такі новели в

умовах наявної логістичної війни з

боку РФ: збудований нею міст сут�

тєво обмежив прохід суден через

Керченську протоку до українсь�

ких морських портів Азовського

моря; системно проводяться війсь�

кові навчання у західній частині

Чорного моря (зупиняючи море�

плавство на чверті Чорного моря

— з морських портів Одеси, Ми�

колаєва і Херсона та з річки Дні�

про). Крім цього, під виглядом по�

повнення припасів може бути вве�

зено предмети подвійного чи

військового призначення, що

створює загрозу обороноздатності

України, цілісності аварійних

шлюзів чи блокування вузьких

місць судового ходу.

Законопроєкт «обілечує» біз�

нес шляхом запровадження Реєс�

тру об'єктів інфраструктури (ст.24)

із дозвільними функціями, Реєс�

тру кваліфікаційних посвідчень

(ч.12 ст.30), Реєстру виданих суд�

нових журналів (ч.9 ст.31), Реєстру

виданих свідоцтв суден на вну�

трішніх водних шляхах (абз.13 ч.8

ст.31), які зобов'язують тисячі осіб

(як юридичних, так і фізичних —

аж до кожного члена екіпажу) от�

римувати адміністративні послуги

за тисячі гривень, тоді як сьогодні

тотальна більшість цих функцій

відсутня або безкоштовна. У разі

непотрапляння (вилучення) в ці

реєстри суб'єкти господарювання

за даним законопроєктом отриму�

ють драконівські штрафи, окремі з

них досягають 85 тис. грн. Доку�

мент нав'язує нові обов'язкові по�

слуги (підтвердження підтримки

системи управління безпекою

держпідприємством за тарифами

цього підприємства — абз.3 ч.2.

ст.59), велику кількість нових

платних дозволів («спеціальний

дозвіл капітана» — ч.5 ст.30, «пись�

мовий дозвіл на тимчасову реє�

страцію» тощо — ч.5 ст.36). Без

визначення законом умов отри�

мання — все це встановлюватиме

чиновник на свій розсуд. 

— Чому ви проти лібералізації
ринку та допуску суден під іно�
земним прапором в українські
внутрішні води?
— За 2019 рік «НІБУЛОН» надав

послуги з перевезення 55 тис. т

вантажів, що складає 0,68 % ринку

послуг перевезень. Тому про моно�

полізм компанії не йдеться, адже

частка ринку наших послуг річко�

вих перевезень не досягає і 1%

(монополістом вважається суб'єкт

господарювання з часткою на

ринку товарів/послуг понад 35%

(ст.12.ЗУ про захист економічної

конкуренції). 

Нами інвестовано в економіку

України $2,2 млрд, зокрема $600

млн у будівництво річкового

транспорту та $35 млн у рекон�

струкцію суднобудівного заводу. І

наша ціль — це законопроєкт про

ВВТ, який забезпечить привабли�

вість річки і створить умови для іс�

нування десятків таких компаній.

За 2019 рік «НІБУЛОН» сплатив

понад 895 млн грн податків в Ук�

раїні, понад 200 млн — це податки

філії Судноплавна компанія та

Суднобудівно�судноремонтного

заводу «НІБУЛОН».

Хочу підкреслити, що «НІБУ�

ЛОН» — за рівні економічні умови

для судноплавства як під Держав�

ним прапором України, так і під

іноземним прапором на умовах

взаємності. Навіть у торговельно�

му мореплавстві при міжнародних

перевезеннях цей принцип закрі�

плений у Кодексі торговельного

мореплавства (ст.132), як і прин�

цип захисту каботажних (внутріш�

ніх) перевезень (ст.131).

Крім цього, запропонований

Мінінфраструктури законопроєкт

у частині «лібералізації» супере�

чить міжнародним принципам до�

пуску до судноплавства на вну�

трішніх водних шляхах та чинним

міжнародним угодам про судно�

плавство (каботаж) на ВВШ Укра�

їни (три з яких односторонні, одна

багатостороння і всі є чинними —

ратифіковані ВРУ) з: 1) Німеччи�

ною (дозвіл на каботаж передбаче�

ний ч.1 ст.5), 2) Білоруссю (дозвіл

передбачений ч.3 ст.3), 3) Хорваті�

єю (дозвіл передбачений абз.2 ч.8

ст.3); 4) Конвенції про режим суд�

ноплавства на Дунаї (ст. 25 також

передбачений національний дозвіл

на каботаж).

Збереження чинної системи

дозволу на каботаж передбачений

у тому числі Угодою про Асоціацію

України та ЄС (ч.1 статті 136),

Законом України «Про транспорт»

(абз.33 ч.1 ст.16�3), Кодексом тор�

говельного мореплавства України

(ст.ст.131,132), Митним кодексом

України (ч.1 ст.97).

При вільному допуску суден з

іноземним прапором до внутріш�

ніх перевезень бюджет щороку

втрачатиме близько 720 млн грн

надходжень у вигляді податків та

зборів (ПДВ, акцизний податок,

ЄСВ, ПДФО, військовий збір).

Політика витискання українських

суден під офшорні юрисдикції

знищить робочі місця в судно�

плавстві України, а отже і суднобу�

дування та кораблебудування.

Витискання спричинене мо�

жливістю іноземного флоту не

сплачувати податки в Україні, зо�

крема акцизу та ПДВ на пальне,

що дає конкурентну перевагу іно�

земним суднам над судном, яке

бункерується в Україні легально

зі сплатою всіх податків та зборів

(ПДВ та акцизний податок) в

понад $3/т перевезень у ціні па�

лива, включаючи акциз та ПДВ,

та близько $1,5 $/т перевезень у

частині зарплати та нарахувань на

заробітну плату членів екіпажу

флоту,  тобто перевага  сягає

близько 40% собівартості переве�

зення.

За умов легальної роботи всіх

учасників ринку річкових переве�

зень в обсязі 10 млн т вантажів на

рік та сплати ними податків та

зборів в повному обсязі, бюджет

країни отримував би $27,7 млн

надходжень у вигляді ПДВ, акциз�

ного податку, ЄСВ, ПДФО та

військового збору. Через існуван�

ня контрабандних схем закупівлі

палива та виплати зарплати «в

конвертах» бюджет щорічно при

цих обсягах перевезень недоотри�

мує $21,3 млн.

«НІБУЛОН» займає держав�

ницьку позиції щодо необхідності

створення робочих місць в Украї�

ні, що відповідає програмі Прези�

дента України, а саме виступає за

рівні економічні умови для судно�

плавства, як під Державним прапо�

ром України, так і під іноземним

прапором на умовах взаємності.

— Але ж чинні правила також
дозволяють скидати в річку
стічні води з суден. То що мі�
няється? Що слід зробити, щоб
убезпечити річку?
— Як я вже казав, Україна, на

жаль, на 125 місці із 180 країн (на

рівні Африки) світу по кількості

запасів питної води на душу насе�

лення. 

Подальше погіршення стану

питної прісної води в країні є не�

припустимим, а вирішення про�

блеми загальновідоме. Перш за

все, всі відходи з суден повинні

здаватися у портах/терміналах до

комплексів очищення стічних вод.

Проведення робіт, зокрема днопо�

глиблювальних, на річці повинно

погоджуватися на громадських

слуханнях із залученням громадсь�

ких організацій. Слід удосконали�

ти механізм погодження з грома�

дами місць скидання ґрунту з

русла річок для ефективного вико�

ристання або консервації (забруд�

неного). Також слід надати змогу

громадам розпоряджатися части�

ною донного ґрунту, який вилуча�

ється при днопоглибленні річок,

що забезпечить додаткову зацікав�

леність громад у розвитку інфра�

структури ВВТ.

— У законопроєкті №1182�1�д
немає чіткого механізму фінан�
сування ВВШ. Яке фінансу�
вання, на ваш погляд, є опти�
мальним і як цього досягти?
— Законопроєкт №1182�1�д збері�

гає фінансування галузі з Держбю�

джету (ч.3 ст.12) за рахунок спе�

ціального фонду, який тільки в

майбутньому планується зробити

окремим законом (п.8 Прикінце�

вих положень), а також передбачає

фінансування за рахунок ГЕС (ч.2

ст. 14), що збільшить тарифи на

електроенергію (пп.27 п.4. При�

кінцевих положень).

Запропонована законопро�

єктом модель системно критику�
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Яким має бути закон 
про внутрішній водний транспорт
ТОЧКА ЗОРУ На розгляді у Верховній Раді України перебуває законопроєкт про внутрішній водний
транспорт №1182�1�д, що вже пройшов перше читання. Цей документ має врегулювати галузь
перевезень внутрішніми водними шляхами. Однак його суттєві недоліки не дозволяють учасникам
ринку погодитися з такою законодавчою ініціативою. Про вади цього законопроєкту і те, яким би мав
бути справді корисний для галузі документ, розповідає заступник генерального директора по
взаємодії з органами влади ТОВ СП «НІБУЛОН» Михайло Різак.

Михайло РІЗАК



ється окремими міністерствами та

депутатами. 

Ця критика абсолютно обґрун�

тована, оскільки ми роками спо�

стерігаємо системне невикори�

стання коштів бюджету на якісне

утримання і ремонт шлюзів, що

передбачаються держбюджетом.

Так, окремим рядком 2017 року

передбачалося 107 млн грн; 2018 —

125 млн грн; 2019 — 163 млн грн, а

освоювання не перевищувало

30%, що призвело до скорочення

програми в умовах пандемії

COVID�19 майже вчетверо. Окре�

ма державна програма підтримки

впровадження транспортної стра�

тегії в частині утримання шлюзів

за всі роки (у т.ч. 2019) виконана

на рівні до 5%.

Взагалі з боку Мінінфраструк�

тури спостерігається блокування

судноплавства на річці Дніпро

через шлюзи шляхом їх закриття

та/або ремонту в навігаційний пе�

ріод, а саме в період пікового на�

вантаження на залізницю, яка не

справляється.

Єдиним справедливим джере�

лом фінансування утримання та

розвитку об'єктів інфраструктури

внутрішніх водних шляхів (ремон�

ти шлюзів, проведення днопогли�

блення, підтримання глибин річки

Дніпро на гарантованому Украї�

ною рівні), є Адміністрація морсь�

ких портів України (АМПУ), яка

справляє портові збори від судно�

заходів в порти Миколаєва та Хер�

сона та надає спеціалізовані по�

слуги у зв'язку з цим.

Порти Миколаєва та Херсона є

гирловими портами річок Півден�

ний Буг та Дніпра відповідно,

отже, обсяг їх товарообігу напряму

залежать від обсягів перевезення

даними річками, а дії спрямовані

на збільшення даного вантажопо�

току — це дії з підвищення їх

ефективності. На сьогодні товаро�

обіг даних портів сягає близько 30

млн т вантажу та генерує близько

$122 млн від портових зборів та

спеціалізованих послуг АМПУ.

Для стимулювання розвитку

інфраструктури населених пунк�

тів, на території яких здійснюють�

ся навантажувально�розвантажу�

вальні роботи для річкових пере�

везень, справедливим було би на�

правляти частину з відрахувань. А

саме: 5% від портових зборів мор�

ських портів Миколаєва та Херсо�

на, розподіляючи суму коштів від�

повідно обсягам оброблених ван�

тажів на розвиток припортової ін�

фраструктури, що забезпечить за�

цікавленість громад у розвитку ін�

фраструктури ВВТ (наразі розгля�

дають тільки як елемент підви�

щення трафіку та навантаження на

інфраструктуру). Та 10% цих збо�

рів — на утримання та розвиток

об'єктів інфраструктури внутріш�

ніх водних шляхів загального ко�

ристування.

Такі відрахування забезпечать

щорічне фінансування річок на

майже $18,3 млн, що сприятиме

розвитку об'єктів інфраструктури

ВВШ та забезпечить зростання

обсягів товарообігу портів Мико�

лаєва та Херсона. Збільшення пе�

ревезень річками на 5,3 млн т до�

зволить компенсувати всі витрати

АМПУ на фінансування об'єктів

інфраструктури ВВШ та міст (сіл,

селищ), на території яких відбува�

ються навантажувально�розванта�

жувальні роботи для річкових пе�

ревезень. Збільшення перевезень

річками до прогнозованих 30 млн

т дозволить додатково збільшити

загальний обсяг вантажопотоку

порту до 50 млн т (30 млн т ін�

снуючих в морських портах + 20

млн т — приріст з річкових пере�

везень), що дасть додатковий

дохід Адміністрації морських пор�

тів України (АМПУ) на $71,2 млн,

а фінансування річки становити�

ме $30 млн.

Також нині відсутній єдиний

та ефективний суб'єкт, відпові�

дальний за річку та ВВШ, що

також залишено поза увагою за�

конопроєкту, за яким Мінінфра�

структури наділяється правом у

ручному режимі визначати (у т.ч.

створювати нове) підприємство

для передачі всіх стратегічних

об'єктів (п.7 Прикінцевих поло�

жень). Не визначено підприєм�

ство, що підтримуватиме та від�

повідатиме за гарантовані габа�

рити суднового ходу (ст.15), на�

дано змогу виокремити цен�

тральний орган влади по річці із

державним фінансуванням (ч.1

та 4 ст.5).

Вирішення проблеми просте —

АМПУ здатне забезпечити ефек�

тивний розвиток ВВШ, додатко�

вий орган/підприємство з фінан�

суванням із державного бюджету

не потрібні.

Галузь ВВТ потребує плануван�

ня на 25�35 років, а довгі перехідні

періоди та невизначеність є не�

припустимими.

— Який наразі стан річкових
перевезень, наскільки викори�
стовується потенціал українсь�
ких річок?
— 1991 року під українським пра�

пором ходило 375 суден дедвейтом

5 тис. т і більше, а зараз менше 40

суден. Із тодішніх близько 2500

пасажирських суден 150 було на

підводних крилах, зараз близько

100 суден і лише 12 — «крилаті» (з

яких 4 робочі).  

Офшорний флот працює з на�

шими моряками, але податки пла�

тить у бюджети інших держав, тоді

як Україна виплачує сім'ям моря�

ків субсидії.

Під іноземними прапорами

працюють більше 200 середніх та

великих суден, які належать укра�

їнським компаніям.

Нам не відомо про жодну від�

мову Мінінфраструктури та Мор�

ської адміністрації за останні 5

років у наданні дозволу на переве�

зення на ВВШ, при цьому 2018�го

тільки 6% вантажу перевозили

судна під іноземним прапором, а

2019 року майже вдвічі більше —

10,6% (1,25 млн т із 11,8 млн т пе�

ревезень на річці Дніпро).

2019 рік є показовим: збіль�

шенням кількості рейсів інозем�

ними суднами вдвічі (177 рейсів

2018�го; 355 — 2019 року), загальне

збільшення річкових перевезень

вантажів на 19% — до 11,8 млн т,

тоді як перевезення лише одного

виду вантажів — нафтопродуктів

— впало вдвічі.

От лише флот, що системно

працює в каботажу, плаває під

Державним прапором України, за�

конопроєкт №1182�1�д витісняє

під «зручний» прапор.

Водночас, підвищення конку�

рентоспроможності річки здатне

сформувати попит на судноплав�

ство і, як наслідок, на суднобуду�

вання для опрацювання додатко�

вих 20 млн т вантажу за рік на річ�

ках. Однак Україна не готова до

одномоментної переорієнтації

такої кількості вантажів на річку

через застарілу портову (причали),

навантажувально�розвантажуваль�

ну, комунікаційну та іншу інфра�

структуру, через відсутність глибин

на підхідних каналах (додаткових

судових ходах) до терміналів/пор�

тів річкових ВВШ та наявні черги

на шлюзах (які інколи сягають 16

годин) та їхній аварійний стан.

— Як збільшити частку річко�
вих перевезень в загальній
структурі перевезень? 
— Слід покласти край абсолютно

аномальній ситуації в Україні,

коли річкові перевезення дорожче

за залізничні. Адже у світі все нав�

паки. Річкові перевезення найпо�

вільніші та мають сезонний харак�

тер, що в умовах бездіяльності Мі�

нінфраструктури щодо утримання

ВВШ призводить до їхньої повної

неконкурентноздатності із альтер�

нативними наземними видами

транспорту. Саме через це в Украї�

ні немає попиту на судноплавство,

за виключенням періоду пікового

навантаження на залізницю, яка

не справляється із рівнем урожай�

ності в Україні. 

Знизити собівартість річкових

перевезень можна шляхом імпле�

ментації досвіду та права ЄС. Так,

слід імплементувати Директиву

2003/96/ЄС щодо компенсації ак�

цизу на пальне, забезпечити си�

стемну підтримку гарантованих

глибин та безоплатне проходжен�

ня суднами мостів та шлюзів на

ВВШ, скасувати портові збори та

плату за спецпослуги ДП «АМПУ»

для внутрішніх перевезень річко�

вими суднами, відмінити рентну

плату за використання води без її

виїмки. Також слід гарантувати

повноцінне використання всієї

довжини шлюзів шляхом забезпе�

чення шлюзування баржебуксир�

ного складу 2 баржі + 1 буксир.

Повторю, що замість заходів

здешевлення річкових перевезень

законопроєктом №1182�1�д запро�

ваджується «обілечування» бізнесу

від власника інфраструктури, суд�

новласника до кожного члена екі�

пажу шляхом запровадження

платних Реєстрів та драконівських

штрафів до 85 тис. грн за окреме

порушення, тотальне паралельне

ліцензування, додаткові платні по�

слуги тощо.

— Що потрібно для відновлен�
ня річкового судноплавства?
— Підвищення конкурентноздат�

ності річки здатне сформувати

попит на судноплавство і, як нас�

лідок, на суднобудування для

опрацювання додаткових 20 млн т

вантажу на рік. Так, попит на

судна зростатиме з поступовим

удосконаленням інфраструктури

портів/терміналів та ВВШ. Суча�

сний ССЗ «НІБУЛОН» силами ти�

сячі робітників будує близько 10

суден класу ріка�море на рік. В Ук�

раїні існує 31 суднобудівний завод,

на яких працює 5 тис. співробітни�

ків. У нашій країні досі існує ка�

дровий резерв суднобудівників, в

1990�х  їх працювало 150 тисяч.

Удосконалення суднобудівних

ліній за 2 роки в динаміці повні�

стю задовольнятиме поступовий

ріст потреби на судна. І ще, 1 ро�

боче місце в суднобудуванні дає до

10 робочих місць у суміжних галу�

зях економіки (металургія, логі�

стика, приладобудування тощо).

— Яким є нині наш річковий
вантажопотік? Хто сьогодні
працює на річці?
— За наявною у нас інформацією,

основними суб'єктами господарю�

вання з надання послуг з переве�

зення вантажу річковим транспор�

том є Укррічфлот. Загалом на річ�

ках України працює близько 60

вітчизняних компаній.

Як я вже говорив, 1,25 млн т

вантажів перевозяться суднами під

іноземним прапором, тож можна

припустити, що це 15,5% (1,25 млн

т із 8,048 млн т) ринку послуг із пе�

ревезень вантажів на річці Дніпро

(див. таблицю).

— Портові збори в Україні ледь
не найвищі на Чорному морі.
Наскільки це заважає розвитку
галузі?
— Згідно з дослідженнями експер�

тів Світового банку, через невідпо�

відність логістичних маршрутів су�

часним вимогам аграрного ек�

спорту витрати на логістику зерна

від виробника в Україні до портів у

Чорному морі є на 40% вищими,

ніж вартість схожих витрат у

Франції чи Німеччині, та на 30%

— ніж у США. Якщо українські аг�

рарії зможуть отримати таку саму

закупівельну ціну за сільгосппро�

дукцію, як їхні американські коле�

ги, вони зароблять додатково $1,6

млрд на рік лише за пшеницю та

кукурудзу. Інші експортні сектори

(залізна руда, металургія) також

зазнають подібних втрат. Щодо ім�

порту, то неефективна логістика

змушує споживачів платити біль�

ше, зменшуючи їхню купівельну

спроможність.

Згідно до цього дослідження,

морські порти в Україні є найдо�

рожчими у світі, а порти Херсону

та Миколаєва — самі дорогі в Ук�

раїні.

Враховуючи витрати на логі�

стику інших країн, хибним є твер�

дження Мінінфраструктури, що

подорожчання залізничних пере�

везень відродить річку, оскільки

подорожчання логістики робить

неконкурентною економіку Украї�

ни в цілому. Економіка повинна

розвиватися на базі підприємств, а

не логістики.

Відповідно до Указу Прези�

дента №837 від 08.11.2019, повин�

на відбутися оптимізація системи

портових зборів та приведення їх

до конкурентного рівня, тому

портові збори, які справляються

адміністраціями цих портів,

мають бути переглянуті в бік

зменшення та приведені до рин�

ково орієнтовних рівнів, тобто

зменшені вдвічі. 

Водночас законопроєктом

№1182�1�д пропонується схема

уникнення сплати портових зборів

при міжнародному перевезенні

вантажу (п.2.ч.2ст.9), крім цього

звільнення для портових зборів

надається саме суднам із макси�

мальною осадкою до 4,5 м (абзац

1 ч.2 ст.9), тобто класу суден ріка�

море, тоді як судна саме з осадкою

не більше 4 м працюють тільки на

ВВШ.

Ми проти схем уникнення від

сплати портових зборів, кожна ек�

спортна тонна вантажу повинна

сплатити портовий збір, оскільки

частина цього збору в подальшому

витрачатиметься на утримання

ВВШ. У свою чергу каботажні пе�

ревезення повинні бути звільнені

від портових зборів та спецпослуг

АМПУ, оскільки за умов збере�

ження діючої системи кожна

тонна вантажу, яка прийшла річ�

кою, двічі сплачує портові збори та

спецпослуги АМПУ.

— Чи є перспективи відродити
водний шлях Е�40, з'єднавши
Балтійське та Чорне моря?
— За підрахунками спеціалістів,

потенційний товарообіг між Укра�

їною та Білоруссю становить 10

млн тонн. Зокрема, з України в Бі�

лорусь можна постачати водним

транспортом зерно і зернопродук�

ти, олійні культури і шрот, універ�

сальні контейнери, будівельні ма�

теріали (пісок, глина, гравій, гіпс),

овочі, фрукти і соки. В Україні ко�

ристуються попитом білоруські

продукти нафтопереробки,  міне�

ральні добрива, шини, продукція

деревообробної промисловості,

сільгосптехніка, трактори, легкові

та вантажні автомобілі. 

Водночас за теперішнього під�

ходу до організації роботи в Міні�

стерстві інфраструктури, про від�

родження Е�40 не йдеться, голов�

не, щоб навігація по річці Дніпро

не зупинилася взагалі.

За матеріалами

інтерв’ю М. Різака, mintrans.news
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№ з/п Вид  вантажів

Вантажообіг
р. Дніпро, 
млн тонн 
2019 р.

Ринок 
надання
послуг, 

млн тонн

% ринку 
надання послуг
з перевезення

1 Будівельні матеріали 5,192 5,192 64,51%
2 Зерно 4,852 1,107 13,76%

2.1 у т.ч. ТОВ СП «НІБУЛОН»  щодо перевезення власного вантажу 3,745 – –
2.2 у т.ч. ТОВ СП «НІБУЛОН» щодо надання послуг з перевезення 0,055 0,055 0,68%
2.3 інші перевізники 1,052 1,052 13,08%

3 Металоконструкції 1,712 1,712 21,27%
4 Нафтопродукти 0,037 0,037 0,46%

РАЗОМ: 11,79 8,048 100%




