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«Річки, озера, водосховища, канали, інші 
водойми, а також внутрішні морські 
води та територіальне море є 
внутрішніми водними шляхами 
загального користування, за винятком 
випадків, коли відповідно до 
законодавства України їх використання з 
цією метою повністю чи частково 
заборонено. 
Перелік внутрішніх водних шляхів, 
віднесених до категорії судноплавних, 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України.» 

Ст. 67 Водного кодексу України: 
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Ділянка р. Дунай від мису Ізмаїльский Чатал (116 км) до виходу в Чорне море (0 км) через гирла Кілійське, 

Старостамбульське, Бистре у відповідності до Переліку основних внутрішнії водних шляхів Європи ("Синя книга") 

ЄЕК ООН, позначена як водний шлях Е80-09 із запланованими осадками суден до 7,2 м. 
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Вдале розташування на перехресті міжнародних 
транспортних коридорів: 



Ізмаїл Рені  Усть – Дунайськ 
 (п/п Вилкове) 

Українські морські порти дунайського регіону:  

Потенційна пропускна спроможність цих портів в сумі становить близько 15 млн. тонн. Накопичено багаторічний 
досвід переробки вантажів досить широкої номенклатури і виду перевезень, включаючи контейнерні і систему 
«ро-ро». 
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Розподіл обсягів вантажоперевезень по портах та 
за типами вантажів:  

2% 

[ПРОЦЕНТ] 

6% 

Ізмаїльський морський порт 

• Наливні вантажі (нафтопродукти, 
олія, хімічні та інші) – 2% 

• Тарно-штучні (чорні метали та 
металопрокат) – 6% 

• Суховантажні сипучі (вугілля, руда, 
будівельні та інші) – 92% 

Загальний вантажообіг 2017 
року – 5,1 млн. тонн 

4% 

94% 

2% 

Ренійський морський порт  

Загальний вантажообіг 2017 
року – 1,1 млн. тонн 

• Наливні вантажі (нафтопродукти, 
олія, хімічні та інші) – 4% 

• Тарно-штучні (чорні метали та 
металопрокат) – 2% 

• Суховантажні сипучі (руда, хімічні 
та інші) – 94% 

32% 

61% 

7% 

Усть-Дунайський морський порт 

Загальний вантажообіг 2017 
року – 0,054 млн. тонн 

• Наливні вантажі (нафтопродукти) 
– 32% 

• Тарно-штучні (хімічні) – 7% 
• Суховантажні сипучі (зерно) – 61% 



Ренійський морський порт 
• З 23 березня 2000 року введений в дію Закон України «Про спеціальну економічну зону «Рені».  

• СЕЗ «Рені» створена строком на 30 років на території морського порту Рені площею 94,36 га.  

• В рамках СЕЗ реалізовано 7 інвестиційних проектів. 

• Площа території, на якій реалізовані інвестиційні проекти складає 11 га. 

• Інвестовано 14,79 млн. USD. 

• Реалізовано товарів, робіт, послуг – 1,8 млн. грн. 

• Створено 264 робочих місць. 

• Перераховано до бюджету податків та мит (обов’язкових платежів) – 18,6 млн. грн. 

• Сумма пільг, що отримана суб’єктами з 2001 р. – по 31.03.2005 р. склала 318 тис. грн, з яких: 
• Мито на ввезені товари – 4% 
• Прибутковий податок – 3% 
• ПДВ – 93% 
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Порт здатний приймати судна:  

Довжина < 100 м 

Ширина 
30 м 

Осадка 
7 м 



Ізмаїльський морський порт  

Ізмаїльський морський порт є 
найбільш важливим в Дунайському 
регіоні завдяки перевантаженню 
руди та вугілля. 
Кордон Ізмаїльського порту 
знаходиться на лівому березі 
Кілійського гирла річки Дунай. 
Акваторія Ізмаїльського порту 
включає Кілійське гирло Дунаю з 78 
до 96 км. 

Порт здатний приймати судна:  

Довжина < 150 м 

Ширина 
30 м 

Осадка 
7 м 
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Глибоководний судновий хід р. Дунай – Чорне море 
(через гирла Кілійське, Старостамбульське та 

Бистре)  
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Основні передумови будівництва ГСХ  
“Дунай – Чорне море”: 

• Активна реалізація  транспортних програм створить умови 
для залучення значних інвестицій у транспортній 
комплекс. 

• Подальша інтеграція національної транспортної системи в 
міжнародну систему відповідає стратегічним цілям 
України і сприяє входженню України до ЄС.  

• Традиційними торгового-економічними зв'язками країн 
Європи у районі дунайського басейну 

• Наявністю одного з найбільших річкових флотів для 
перевезення вантажів по VII водному МТК (Українського 
Дунайського пароплавства), доля тонажа якого складає – 
24,1% 

• Наявністю потужних українських морських портів для 
перевантаження вантажів (загальною сумою не менше 20 
млн. т) у сполученні ріка-море  

• Необхідністю  створення альтернативи (вільної конкуренції) 
на ринку Дунайських перевезень для оптимізації пропускної 
можливості, зменшення витрат та підвищення якості послуг 
при проходжені товарів у сполучені ріка-море 

• Вартість проходу на 40% нижча румунських каналів 

1. Загальна довжина - 172,2 км 
2. Траса ГСХ по природним руслам: 
Порт Рені – Ізмаїльський Чатал –  довжиною 
44,1 км 
Ізмаїльський Чатал – порт Вилкове - довжиною 
98 км 
Порт Вилкове – Чорне море (через 
Старостамбульський и  Бистрий рукава) - 
довжиною 17 км 
3. Штучна частина траси ГСХ :   
    Штучний морський підхідний канал (прорізь) 
через морський бар у районі рукава Бистрий - 
довжина 3.4 км 
4. Рух суден: 
     Цілодобовий, двосторонній та регульований 
(для порівняння: рух суден по румунським 
каналам  - односторонній та тільки у світлий час 
доби) 
5. Був реалізований тільки в рамках першого 
етапу.  

Основні технічні дані ГСХ 
«Дунай-Чорне море»: 
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• Прийняття участі у засіданнях робочих груп та 
груп експертів щодо нових тенденцій та 
впровадження нових проектів (що пов’язані із 
мережею внутрішніх водних шляхів України) у 
сфері внутрішнього водного транспорту  

• Співробітництво з питань 
перегляду резолюцій, 
пов’язаних із функціонуванням 
Європейської мережі 
внутрішніх водних шляхів та 
щодо включення українських 
водних шляхів до 
Транс’європейської 
транспортної мережі (TEN-T). 

• Спільно з іншими експертами прийняття участі 
у розробці гармонізованих стандартів та 
уніфікованих вимог у сфері судноплавства та 
будівництва на внутрішніх водних шляхах, 
управління відходами, захисту довкілля, 
реалізації інфраструктурних проектів.  

• Участь у засіданнях 
технічних, юридичних та 
фінансових робочих груп 
та груп експертів (з 
гідротехніки, економіки 
відходів, експлуатації та 
екології тощо) 
Дунайської Комісії. 

Міжнародна діяльність ДП «АМПУ» з питань 
розвитку судноплавства на Дунаї 
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Реорганізація структури нагляду на ВВШ 

• Очікується прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт» 

• Наказом МІУ від 30.11.2017 № 409 "Про затвердженння Змін до деяких нормативно-
правових актів Мінистерства транспорту та звязкуу Украіни, Мінистерства 
Інфраструктури Украіни"" в мінюсті 06.12.2017 № 1477/31345 внесені зміни до: 

- «Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на Внутрішніх водних шляхах 
України», затвердженого наказом МТЗУ від 14.06.2007 №498; 

- Внесені зміни до «Порядку обліку та використання коштів від портових зборів», 
затвердженого наказом МІУ від 27.05.2013 №316; 

- Внесені зміни до «Положення про організацію та порядок здійснення технологічного 
нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних 
шляхах воднотранспортного комплексу України», затвердженого наказом МТЗУ від 
12.05.2006 №463. 
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План заходів з реорганізації системи на ВВШ 

Розробка та впровадження 
НПА з реорганізації та 

перерозподілу функцій з 
утримання ВВШ 

Закупівля нового 
днопоглиблювального флоту 

та обладнання, ремонт та 
відновлення  майна  
ДП «Укрводшлях» 

Внесення змін в 
організаційну структуру 

ДП «АМПУ» 

Виділення та перерозподіл 
витрат для підтримання 

глибин на ВВШ 

Проведення 
днопоглиблювальних 
робіт, забезпечення 

гарантованих глибин, 
реалізація проектів 

Збільшення доходності 
ВВШ та залучення 

інвестицій 



Дякую за увагу! 


